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เพื่อความสำเร็จที่จะอยู ในความทรงจำของเราทุกคน

สารบัญ

สารบัญ
รายงานจากคณะกรรมการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
Business Group
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล
• ปัจจัยความเสี่ยง
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
• ผู้ถือหุ้น
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
Financial Status
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
• รายการระหว่างกัน
• คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
• งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Recognitions
		 • Our Work
		 • Our CSR

7
8
9
10
12
14
15
16
18
21
22
23
36
59
61
63
64
69
70
103
106

* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com

The
Leader
in Creative
Business
Solutions

รายงานจากคณะกรรมการ
ไม่ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ตลอดปี 2558 จะเป็นเช่นไร สถานการณ์ภายในที่เราทุกคนที่ Far East DDB
ยึดมัน่ และยืนหยัดมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือมุ่งหน้าสร้างความเติบโตอย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
โดยในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทัง้ สิน้ 737.35 ล้านบาท เพิม่ จากปี 2557 จำ�นวน 5.80 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.80 มีกำ�ไรสุทธิ 110.17 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 เป็นจำ�นวน 36.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.48
กำ�ไรที่เพิ่มขึ้น คือผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่จะนำ�บริษัทเดินไปข้างหน้าด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
ที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่เราดูแลอยู่เดิม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้ารายใหม่ อันจะนำ�ไปสู่โอกาสในการทำ�งานร่วมกัน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณมายังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่รวมกำ�ลังกันสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทไปสู่ความเติบโต คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นดำ�เนินงานตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจะไม่หยุดยั้งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ เพื่อความสำ�เร็จร่วมกันของเราทุกคน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 203
(5/2558) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ
และนางสุรีย์ หมื่นนรินทร์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอมร
อัศวานันท์
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท การกำ�กับ
ดูแลกิจการ การปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลเพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณารายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยการประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
รวมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน   มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ
ที่มีความสำ�คัญตามกฎบัติของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
• พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และได้รับฟังคำ�ชี้แจงในประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าว
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พิจารณาความมีเหตุผลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• มีการสอบทานและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี การติดตามผลซึง่ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�ำ เนินการไประหว่างปี เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำ�เนินการอยู่
• ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตุเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
• ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญ
• สอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 ในนามบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่มีความเป็นอิสระเพียงพอเหมาะสมและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัท มีมาตรฐานในการทำ�งานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด ให้คำ�แนะนำ� และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดีมีความชัดเจน จึงได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มขี อ้ จำ�กัดในการปฏิบตั หิ น้าที    ่ ได้รบั ข้อมูลและความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงซึ่งเกิดควบคู่กับการทำ�ธุรกิจ ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของนโยบาย
ในการดำ�เนินธุรกิจดัง่ เช่นทุกปี ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี
ประกอบด้วย
นายวิชติ
ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครัง้
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4  ”
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 2/4  ”
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการและผู้อำ�นวยการ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4  ”
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
นายอาทร
เมฆนพรัตน์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4  ”
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4  ”
นางสุรีย์
หมื่นนรินทร์
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 4/4  ”
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี 2558 เศรษฐกิจ ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว มีปัจจัยความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อ
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานำ�ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้นมาปรึกษาหารือ
ในที่ประชุมเพื่อกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ในการหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ให้มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจให้น้อยที่สุด รวมทั้ง
ได้ติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายและวางแผนการบริหารความเสี่ยงประจำ�ปีและจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานภายในบริษัท
ให้ชัดเจนต่อเนื่องและหากมีประเด็นที่สำ�คัญอย่างมีนัยยะ ประธานฯ จะนำ�รายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทให้รับทราบตามลำ�ดับ
2. สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท สนับสนุนให้พนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
3. มีการกำ�กับดูแลให้บริษัทมีการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยให้ความสำ�คัญของการสื่อสารรับทราบสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางป้องกัน
4. ติดตามดูแลทบทวนการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับให้ถูกต้องครบถ้วน
จากการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมัน่ ใจว่าการบริหารความเสีย่ งมีความต่อเนื่องครอบคลุมและดำ�เนินไป
เพื่อประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด เพื่อการดำ�เนินธุรกิจประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้

					
(นายวิชิต  ตันติอนุนานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลงบการเงินรวม
			
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
			
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการ
และค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

ปี 2558
737,352
823,726
326,400
128,113
110,165
1,453,040
437,282
1,015,757

ปี 2557
731,553
808,669
305,230
84,824
73,702
1,363,275
405,183
958,092

1.80
1.79
0.02
4.93
74
3.68
99

1.93
1.88
0.26
4.52
81
3.66
98

2.18
2.10
0.38
4.81
76
6.00
60

44.27
14.94

41.72
10.07

45.54
15.79

7.82
11.16
13.61
*6.00
135.81

5.52
7.87
9.08
5.00
128.10

8.45
11.67
13.60
7.00
122.19

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน เมษายน 2559
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(‘000 บาท)
ปี 2556
675,206
768,139
307,468
123,829
106,614
1,246,276
332,402
913,874

Business
Group

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
แผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัท
มีความเชื่อว่า ความสำ�เร็จของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำ�ให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำ�ปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาด ที่มีผลกะทบ
ต่อยี่ห้อ  ตราสินค้า  โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี  คือ แบรนด์คอนวิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand
Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®)
กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรค์ความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำ�หรับ
สื่อแบบดั้งเดิม(Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์(Customer Relationship Management) นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาวิจยั ตลาดและผูบ้ ริโภคทัง้ เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ
(Qualitative) และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการขอผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีดีบี อินไซต์สปริงบอร์ด (Far East DDB
Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

การรับจ้างทำ�ของ

บริษทั รับจ้างผลิตชิน้ งานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่วา่ จะเป็น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิน้ งานสิง่ พิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ
และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำ�แผนประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การสร้างและบริหารฐานข้อมูล และการทำ�
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่นสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้ง และสื่อดิจิตอล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการและนายหน้าตัวแทน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2558
-ไม่มี –

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)

เป็นบริษัทที่ให้คำ�ปรึกษาและดำ�เนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุน
ให้ลูกค้าประสบความสำ�เร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำ�เนินงานดังกล่าว
ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำ�หนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผน
และการซือ้ สื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีร่ บั ผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของแผนงานการสื่อสารผ่านทางการวิจัย โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำ�ในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วยความคิด
สร้างสรรค์” (The Leader in Creative Business Solutions)
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บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดำ�เนินธุรกิจด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ตัง้ แต่การวิจยั เพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ ทัง้ สื่อออฟไลน์
และออนไลน์ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใต้จุดยืนในการดำ�เนินงานว่า จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์
ทางการตลาดให้กับลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
นักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดำ�เนินงานที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง สามารถตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้อย่างครบถ้วน กว้างขวางและหลากหลาย โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้คือ “สร้างผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดให้แก่ลกู ค้า” (Generate the Best Results)

บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำ�กัด (บริษัทย่อย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน 6,5111,000 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 52% ดำ�เนินการผลิตชิ้นงานต่างๆ
ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีงบประมาณไม่สูงมากและต้องการใช้บริการเฉพาะงาน
ในส่วนการผลิตชิ้นงานเท่านั้น  

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

1. บริษทั มุง่ เน้นในการคิดค้นงานโฆษณาให้มแี นวความคิดทีโ่ ดดเด่น เพื่อให้ลกู ค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึง่ ในกลยุทธ์
การทำ�งานคือ ROI®
R (Relevance) – คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค
O (Originality) – แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม
I (Impact)
– แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัท มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า
การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร  การโฆษณาประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า  โดยสามารถ
ให้คำ�ปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษทั มีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง     ไม่วา่ โดยการแนะนำ�จากลูกค้าเดิมหรือการขอเข้าไปแนะนำ�ตัวกับลูกค้ารายใหม่
จากการที่ได้ศึกษาบริหารและให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำ�ให้บุคลากรของบริษัท มีความชำ�นาญในสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัท มุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำ�ให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดไป
5. บริษัทเห็นความสำ�คัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณาและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพื่อให้บริษทั เจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่น
อย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำ�คัญ มีความ
สัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัททำ�โฆษณา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังนี้
(‘000 บาท)*
ผลิตภัณฑ์/บริการ

นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น
รายได้ค่าที่ปรึกษา
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ดำ�เนินการโดย

% การถือ
ปี 2558
หุ้นของ
บริษัทฯ รายได้
%

บมจ.ฟาร์อีสท์
ดีดีบี

บจ.เฟมไลน์
(ย่อย)

86.48

บจ.สปริงบอร์ด
พลัส
(ย่อย)

99.99

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

บจ.อินเตอร์
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ์

33.33

ปี 2557
รายได้

ปี 2556
%

รายได้

%

302,233 80.96
43,732 11.71
27,345
7.33
373,310 100.00

328,320 83.35 364,663 84.77
41,216 10.46 39,285
9.13
24,348
6.19 26,224
6.10
393,884 100.00 430,172 100.00

320,356 93.02
24,021
6.98
344,377 100.00

292,755 93.28 308,010 92.53
21,097
6.72 24,875
7.47
313,852 100.00 332,885 100.00

11,922 99.99
1
0.01
11,923 100.00
112,698 98.82
1,343
1.18
114,041 100.00
360
8.08
346
7.76
3,752 84.16
4,458 100.00

0
0
748 100.00
748 100.00

2,832 99.06
27
0.94
2,859 100.00

110,960 98.94 119,784 98.44
1,191
1.06
1,901
1.56
112,151 100.00 121,685 100.00
360 37.19
500 51.65
108 11.16
968 100.00

360 29.13
770 62.30
106
8.57
1,236 100.00

1,364,276 86.77 1,490,927 88.59 1,576,354 90.21
207,943 13.23 192,043 11.41 171,023
9.79
1,572,219 100.00 1,682,970 100.00 1,747,377 100.00
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ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ  จำ�กัด
บริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำ�กัด
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำ�กัด
บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำ�กัด
บริษทั เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
บริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำ�กัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำ�กัด
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด
บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

อาหารและเครื่องดื่ม

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
โจ๊กมาม่า
ชาลิปตัน ไอซ์ที
นํ้าแร่ธรรมชาติ มองต์เฟลอ
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปตรามาม่า
ผงชูรสแท้ ราชาชูรส
โยเกิร์ตริชเชส
เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลังกระทิงแดง
ซอยเกิร์ตริวอง

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชุดชั้นใน วาโก้
รองเท้ากีฬาและรองเท้านักเรียน แพน
รองเท้านักเรียน พีเอส.จูเนียร์
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แอร์โรว์

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับครัวเรือน
และของใช้ส่วนตัว

ครีมป้องกันท้องลายไอนิว
นํ้ายาล้างจานไลปอนเอฟ
แชมพูฟอลเลส
นํ้ายาปรับผ้านุ่มไฮคลาส
ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม
ผงซักฟอก 108 ช้อป
ผลิตภัณฑ์ผิวหน้านูโทรจีน่า
ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าคลีนแอนด์เคลียร์
เครื่องสำ�อางบีเอสซี คอสเมโตโลจี
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วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง
กระเบื้องคอตโต้
ก๊อกนํ้าคอตโต้
สุขภัณฑ์คอตโต้
ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ จิงโจ้ เหล็ก
ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีพี-แซคส์

เครื่องเขียน

ดินสอกดควอนตั้ม
ปากกาควอนตั้ม
ปากกาลบคำ�ผิดควอนตั้ม
ปากกาลบคำ�ผิดตราช้าง
แฟ้มตราช้าง
สีมาสเตอร์อาร์ต

บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงไทย
ศูนย์การค้าเดอะสตรีท
สถานบริการนํา้ มันและนํา้ มันเชือ้ เพลิงเอสโซ่

องค์กรต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

อื่นๆ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
สายสัญญาณลิงค์
เก้าอี้ปรับเอนเพื่อการพักผ่อนเล-ซี-บอย

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เช่นความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ความวุ่นวายทางการ
เมืองความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค การแข่งขันราคาการให้บริการระหว่างบริษัทโฆษณาซึ่งล้วนมีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ดังนั้นบริษัทสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงได้ดังนี้

ปัจจัยภายนอก

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เรื่อยมา ทำ�ให้การบริโภคโดยรวมของประเทศลดลง การบริหารประเทศโดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำ�ให้มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ
สำ�หรับบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการลดหรือชะลอการใช้จ่ายในส่วนค่าโฆษณาของลูกค้าเช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมแผนรองรับในการ
บริหารงานโฆษณาให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน และให้ความเชื่อมั่นที่จะทำ�ให้ลูกค้าประสบผลสำ�เร็จในการขาย
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค
ในปัจจุบันลูกค้าระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใช้เครือข่ายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให้การสื่อสารในทุกประเทศเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารร่วมมือในเครือข่ายภายในบริษัทโฆษณานั้นๆ เพื่อส่งเสริมด้านข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ที่สามารถนำ�มาปรับใช้ในการทำ�งานให้มีคุณภาพจากปัจจัยของการทำ�สัญญาทางการค้ากับ ดีดีบี เวิลด์ไวด์นั้น ทำ�ให้บริษัทมีลูกค้าใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือข่าย
ดีดีบี ทั้งหมด ก็จะส่งผลกระทบทำ�ให้บริษัทสูญเสียลูกค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทโฆษณา
จากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจโฆษณาเพื่อให้ได้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ ในสภาวการณ์ของการชะลอตัวในการใช้จา่ ยของประชาชนซึง่ มีผลกระทบ
ต่อยอดขายหรือรายได้ของธุรกิจทุกประเภท บริษัทโฆษณาที่เป็นคู่แข่งต่างๆ ได้มีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันกันเสนองานให้กับลูกค้า
ที่ต้องการทำ�โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยสำ�คัญของการเสนอขายงาน ความคิดสร้างสรรค์ ในผลิตงานโฆษณาแล้ว คู่แข่งยังมีกลยุทธ์
ในการลดค่าธรรมเนียมบริการให้ตาํ่ ลงกว่าอัตราปกติในรูปแบบและวิธีการต่างๆ จึงทำ�ให้เป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการไม่ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
เช่นกัน

ปัจจัยภายใน

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษทั ร่วมลงทุนในกิจการของบริษทั ในกลุม่ ทีด่ �ำ เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทัง้ กระจายไปในธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกันหรือเอือ้ ประโยชน์
ต่อกันซึ่งการลงทุนนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแม้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในบางบริษัทที่ร่วมลงทุนจะถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อน
กลับกัน แต่บริษัทก็ไม่มีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
ในการบริหารและตัดสินใจ
บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในเงินลงทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการ
ในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนำ�ข้อมูลในการลงทุนนำ�มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง  
2. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกค้ารายใหม่
ด้านสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายในการให้สินเชื่อระหว่างบริษัทและลูกค้าอย่างระมัดระวัง โดยมีการทำ�สัญญาหรือเอกสารรับรองการทำ�งาน
การให้บริการทุกขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญของการผลิตชิน้ งาน เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการติดตามการชำ�ระเงิน
ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัทและงบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ
ด้านการรับลูกค้าใหม่ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นสำ�คัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าใน
อนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงิน โดยนำ�ข้อมูลของงบการเงินจากกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาฐานะ
การเงินและให้ฝ่ายบริหารนำ�มาตัดสินใจในการตอบรับเป็นลูกค้าของบริษัท
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3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการผลิตงานโฆษณา
บริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ความพึงพอใจ ความสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพต่อผลงาน ที่ทำ�ให้ลูกค้าได้รับความพึง
พอใจหรืออาจเกิดความผิดพลาด ทำ�ให้ไม่สามารถเก็บเงินลูกค้า
ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพื่อดำ�เนินการให้มกี ารควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน
ให้มีประสิทธิภาพ การรับทราบข้อมูลหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำ�ให้บริษัทฯ ได้จัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้น ในการป้องกัน หลีกเลี่ยง
หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายน้อยที่สุด
4. ความเสี่ยงจากนโยบายหรือการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
เนื่องจาก ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่ มีการแข่งขันที่ดุเดือดในการหาลูกค้าเข้าบริษัท ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัท จึงจำ�เป็นต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง หรือของเอเจนซี่รายอื่นๆเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณา บริษัทต้องมีบุคคลากรที่ชำ�นาญ
และมีไหวพริบสูงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อดิจิตอลหลายๆ ประเภท หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี่การสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อนำ�มาปรับใข้
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเสนองานแนวใหม่หรือวิวัฒนการการผลิตผลงานที่ทำ�ให้ลูกค้าได้รับรู้สัมผัสของการพัฒนาศักยภาพ
ผลงานของบริษัท เพื่อสนองต่อการโฆษณาสินค้าของลูกค้าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มยอดขาย
หรือรายได้ให้กับบริษัทลูกค้าของเราได้ การพัฒนาบุคลากรการรักษาบุคลากรในองค์กรรวมทั้งการจูงใจให้พนักงานมีกำ�ลังใจในการทำ�งานจึงเป็น
ความท้าทายที่สำ�คัญของบริษัท นอกจากนี้ความสำ�เร็จในธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยการมีแผนงานที่แน่ชัดและฐานข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว
และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร บริษัทจึงมีการลงทุนในระบบสารสนเทศและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำ�นาญ
ในการดำ�เนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและสภาพการแข่งขันในตลาดโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
ประกอบธุรกิจ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-mail Address
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำ�โฆษณา
0107537001528
(66) 2 3543333
(66) 2 6449551
www.fareastddb.com
fareast@fareastddb.com
75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

4. บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

โทร. 0-2354-3555 โทรสาร 0-2354-3556
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำ�โฆษณา
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท
86.48%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577 โทรสาร 0-2354-3578
รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา
หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท
99.99%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589–90
บริการทางด้านทำ�โฆษณาและประชาสัมพันธ์
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท
40%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1
ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ
หุ้นสามัญ 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 8 ล้านบาท
40%
208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
33.33%
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6. บริษทั สปา-ทูเดย์-ฟาร์อสี ท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 163 อาคารรัชภาคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

7. บริษัท เมียนมาร์สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
		นายทะเบียนหลักทรัพย์

		ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095
บริการด้านการทำ�โฆษณา
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 1 ล้านบาท
30%
174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507
บริการด้านการทำ�โฆษณา
หุ้นสามัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30%
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำ�กัด
100/72ชั้น 22 เลขที่ 100/2อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
- ไม่มี –
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รายละเอียดการถือหุ้นไขว้
FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น
ลำ�ดับ

สัดส่วน
ที่ถือ%

ชื่อบริษัท

1

การถือหุ้นเกินกว่า 50%

1
2

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัทต้องไม่
ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่
ถือหุ้นไขว้ในบริษัท
(ค) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่นเหล่านั้น
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
บ. เฟมไลน์ จก
บ. สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด

2

การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%

1
2
3
4
5

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
(ข) บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%
บ. อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.
บ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จก.
บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จก.
บ. สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จก.
บ. เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์ฟาร์อีสท์ จก.

3

การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%

1
2
3

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินกว่า 25% บริษัทต้องไม่
ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอี่นต้องไม่
ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 25%
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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บริษัทอื่น
ถือหุ้นใน FE
สัดส่วน
ที่ถือหุ้น%

86.48
99.99

-

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

-

0.33
0.28
0.29

12.30
14.08
10.64

ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 75 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 7,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2558

ประเภท
จำ�นวนราย
จำ�นวนหุ้น
%
นิติบุคคล			

     สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
      สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

26
2

282
1
311

3,905,153
821,800

		
2,767,047
6,000
7,500,000

52.07
10.96

36.89
0.08
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 8 เมษายน 2558

รายชื่อ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์
2. นายสำ�เริง มนูญผล
3. GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT
4. บริษัท โชควัฒนา จำ�กัด
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
6. นายบุญชัย โชควัฒนา
7. นายชัยลดล โชควัฒนา
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำ�กัด
9. นางลัดดา โชควัฒนา
10. นางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน

จำ�นวนหุ้น

%

2,776,150
869,200
750,000
505,075
306,044
291,760
179,600
171,000
118,500
117,900

37.02
11.59
10.00
6.73
4.08
3.89
2.40
2.28
1.58
1.57

จำ�นวนหุ้น

%

1,055,700
922,650
797,800

14.08
12.30
10.64

หมายเหตุ กลุ่มในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

รายชื่อ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ตํ่ากว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทได้จัดสรรกำ�ไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ
ในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้
ปี
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็นจำ�นวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกำ�ไรสุทธิ

2557
10.00
5.00
37,500,000.00
80.64%

2556
10.00
7.00
52,500,000.00
82.53%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

2555
10.00
8.00
60,000,000.00
73.02%

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี
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2554
10.00
9.00
67,500.000.00
78.66%

2553
10.00
8.00
60,000,000.00
79.98%
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2. นายวศิน เตยะธิติ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

1. นายบุญชัย โชควัฒนา
• ประธานกรรมการ
• กรรมการผู้อำ�นวยการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

67

68

อายุ
(ปี)

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

• ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin
State University at Superior, U.S.A.
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Direct Certification Program
(DCP) 68/2005

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.23

5.47

-

บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง
บริษัท

2539-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

• บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย)
• บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
• บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
• บจก.สปริงบอร์ด พลัส

• จำ�นวน 3 บริษัท

• บมจ.สหพัฒนพิบูล

บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริหาร
• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี
• บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์
2554-11 ธ.ค. 55 • ประธานกรรมการ
• กรรมการ
ธ.ค. 55-เม.ย. 57
• กรรมการ
• บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2554-ปัจจุบัน
• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน • กรรมการ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• จำ�นวน 17 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• ประธานกรรมการ
• บจก.เฟมไลน์
2532-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
2539-ปัจจุบัน
• กรรมการ
• บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
2539-ปัจจุบัน
(ประเทศไทย)
• กรรมการ
• บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
2539-ปัจจุบัน
2515-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2550-1 ธ.ค. 57

ช่วงเวลา

โครงสร้างการจัดการ

24

61

39

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
• กรรมการ
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

61

อายุ
(ปี)

3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
• รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 2/2003

• ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบาย
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
จอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 55/2006

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
• Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร
รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 106/2013

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.03

4.08

0.08

-

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

2532-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ/กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• รองประธานกรรมการ

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก.เฟมไลน์
• บจก.อิมเมจเฟิร์ส
• บจก.สปริงบอร์ด พลัส
• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

- ไม่มี
• จำ�นวน 1 บริษัท

• บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย)

• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• จำ�นวน 5 บริษัท

• บจก.เฟมไลน์

- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

25

69

67

7. นายอมร อัศวานันท์
• กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
• กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

68

อายุ
(ปี)

6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
• กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

• อัสสัมชัญ ศรีราชา
• อัสสัมชัญพาณิชยการ
• Joint Venture Management
Course,Insead University
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีนสเตท
สหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 4/2003

• ปริญญาโทบัญชี Western Illinois
University, U.S.A.
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

2540-ปัจจุบัน
14 ต.ค. 2558ปัจจุบัน

21 ม.ค. 2558ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2523-2541
2542 -ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

• บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอน
โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็ม เอฟ ซี จำ�กัด (มหาชน)
• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

• บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
• บมจ.กรุงเทพโสภณ

• บมจ.ประชาอาภรณ์

• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการสรรหาและ         
ค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

26

38

56

10. นายอาทร เมฆนพรัตน์
• กรรมการ
• ผู้จัดการทั่วไป
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

11. นายชัยลดล โชควัฒนา
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

63

อายุ
(ปี)

9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
• กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

• ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์
Marymount University
รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 106/2013

• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 87/2011

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
(การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยการค้า
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012

คุณวุฒิทางการศึกษา

2.39

-

-

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

2553-ปัจจุบัน

22 เม.ย. 2558ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษั

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก.มั้งค์โปรดักชั่น

- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี

• บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค

บริษัท

27

55

55

57

57

14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

15. นายชัพ หลิวอำ�พัน
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์

16. นายพีระเดช จ้อยจรูญ
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์

57

อายุ
(ปี)

13. นายอนุพล ภูวพูนผล
• ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บริหารธุรกิจ

12. นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
• กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

• ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน
สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์
สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาค
เอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน
พัฒนบริหารศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม)
• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินยิ ม)
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555)
- Director Certification Program
(DCP) 154/2011

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

-

-

-

0.03

-

-

-

-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

5 ม.ค. 2558–
ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

• บจก.สปริงบอร์ด พลัส

- ไม่มี
- ไม่มี

• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

28

54

52

65

18. นายก้องพันธุ์
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์

19. นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์
• เลขานุการบริษัท

อายุ
(ปี)

17. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายสร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ธุรกิจบัญชี พณิชยการสีลม

• ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

0.05

-

-

-

-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

2552-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก. อิมเมจเฟิร์ส

- ไม่มี
• จำ�นวน 2 บริษัท

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ
1. นายบุญชัย
2. นายวศิน
3. นายวิชา
4. นางชัยลดา
5. นางมาลี
6. นายชัยลดล
7. นายขจรศักดิ์
8. นายอมร
9. นายวิชิต
10. นายอาทร
11. นางฉัตรทอง
12. นางสาววราภรณ์
13. นายอนุพล
14. นายชัพ
15. นายพีระเดช
16. นายก้องพันธ์
17. นางสุนีย์

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
เมฆนพรัตน์
ทิพยกะลิน
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
หลิวอำ�พัน
จ้อยจรูญ
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
ชัยจิรารักษ์

ปี 2557
เพิ่ม (ลด)
กรรมการ คู่สมรส ระหว่างปี
291,760 118,500
14,850
2,250
2,000
4,000
306,044
2,100
179,600
2,500
-

ปี 2558
รวม
410,260
17,100
6,000
306,044
2,100
179,600
2,500
-

คิดเป็น
ร้อยละ
5.47
0.23
0.08
4.08
0.03
2.39
0.03
-

ปี 2558
กรรมการ คู่สมรส
291,760 118,500
14,850
2,250
2,000
4,000
306,044
2,100
179,600
2,500
-

จำ�นวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ

ปี 2557
กรรมการ คู่สมรส

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

ปี 2558
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

ปี 2558
กรรมการ คู่สมรส

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

6,015

500

(6,015)

500

0.50

-

500

2. นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

3,500

-

-

3,500

3.50

3,500

-

3. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

-

-

3,515

3,515

3.52

3,515

-

4. นายชัยลดล

โชควัฒนา

-

-

2,500

2,500

2.50

2,500

-

จำ�นวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ
1. นายวศิน

เตยะธิติ

ปี 2557
กรรมการ คู่สมรส
8

-

29

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

ปี 2558
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

-

8

0.00

ปี 2558
กรรมการ คู่สมรส
8

-

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานที่ปรึกษาของบริษัท
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

2. นายวศิน
3. นายวิชา
4. นางมาลี
5. นางชัยลดา
6. นายขจรศักดิ์
7. นายอมร
8. นายวิชิต
9. นายอาทร
10. นางฉัตรทอง
11. นายชัยลดล
12. นางสาววราภรณ์
นางสุรีย์

เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ์
ตันติเวชกุล
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
เมฆนพรัตน์
ทิพยกะลิน
โชควัฒนา
กุลสวัสดิ์ภักดี
หมื่นนรินทร์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ปีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
ปี 2513
ปี 2517
ปี 2556
ปี 2543
ปี 2548
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2551

ระยะเวลาที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ณ สิ้นปี 2557
45 ปี
41 ปี
2 ปี
15 ปี
10 ปี
13 ปี
13 ปี
13 ปี
5 ปี
4 ปี
2 ปี
1 ปี 8 เดือน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษทั
ดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมี
ข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
อำ�นาจดำ�เนินการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมตั กิ ารเข้าคํ่าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำ�นิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อม สภาพ
หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำ�ลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำ�ให้มีมูลค่าทางบัญชี
ลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
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10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำ�เนินการตาม
กระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สำ�หรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้า และ/หรือ ทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้า ทีม่ ที นุ ทรัพย์เกินอำ�นาจ
คณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ�รายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ มีการสอบทาน
และจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำ�เนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำ�หนดอัตราการจ่ายเงินปันผล
(หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัท
จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำ�หนดวันเพื่อกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่
เกิน 2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำ�รายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยื่นต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มน่ั ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำ�นวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้า จำ�นวนครั้งที่เข้า
ประชุม
ประชุมสามัญ
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ

8/9

1/1

2. นายวศิน

เตยะธิติ

รองประธานกรรมการ

5/9

1/1

3. นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

9/9

1/1

4. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการผู้จัดการ

9/9

1/1

5. นางมาลี

ลีลาศิริวงศ์

กรรมการ

9/9

1/1

6. นายอาทร

เมฆนพรัตน์

กรรมการ

8/9

1/1

7. นายชัยลดล

โชควัฒนา

กรรมการ

8/9

1/1

8. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการ

8/9

1/1

9. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ

8/9

1/1

10. นายอมร

อัศวานันท์

กรรมการอิสระ

5/9

1/1

11. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

กรรมการอิสระ

9/9

1/1

12. นางฉัตรทอง

ทิพยกะลิน

กรรมการอิสระ

9/9

1/1

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหารจำ�นวน 11 คน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายบุญชัย
2. นายวิชา
3. นางชัยลดา
4. นายชัพ
5. นายพีระเดช
6. นายก้องพันธุ์
7. นางสุนีย์
8. นายอนุพล
9. นางมาลี
10. นายอาทร
11. นางพรวิไล

โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
หลิวอำ�พัน
จ้อยจรูญ
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
ชัยจิรารักษ์
ภูวพูนผล
ลีลาศิริวงศ์
เมฆนพรัตน์
ปิ่นวนิชกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผู้จัดการและผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายความคิด
สร้างสรรค์

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร
ธุรกิจ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
และฝ่ายวิจัย

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้อำ�นวยการ
ทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำ�เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำ�หนดไว้ดังนี้
(1) จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(3) ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จำ�นวน 12 คน
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รวมเป็นเงิน
รายชื่อ

1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายวศิน
เตยะธิติ
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
5. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
6. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
7. นายอมร
อัศวานันท์
8. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
9. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
10. นายอาทร
เมฆนพรัตน์
11. นายชัยลดล
โชควัฒนา
12. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางสุรีย์
หมื่นนรินทร์
             รวมทั้งสิ้น

2,400,000.00
582,000.00
150,000.00
78,000.00
3,210,000.00

บำ�เหน็จ
กรรมการ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00

54,000.00
42,000.00
48,000.00
54,000.00
54,000.00
48,000.00
30,000.00
54,000.00
54,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00

2,400,000.00

582,000.00
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(บาท)

12,000.00
12,000.00
6,000.00
40,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00

12,000.00
12,000.00

150,000.00

12,000.00
12,000.00
78,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำ�นวน 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2558 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
28,297,002.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
		 - ไม่มี บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีจ�ำ นวนพนักงานทัง้ สิน้ 125 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
26  คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
23  คน
- ฝ่ายโปรดักชัน่
15  คน
- ฝ่ายวิจยั และวางแผนกลยุทธ์
7  คน
ปี 2558 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 80,943,145.00 บาท (ไม่รวมพนักงานทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร)
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัส และเบี้ยเลี้ยง
ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าทแรงงานเกิดขึน้
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ แก่ผถู้ อื หุน้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สจุ ริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปญ
ั ญาในการดำ�เนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานได้ผา่ น
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำ�คัญ
กับการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ� ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับ
• ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2558  อยู่ในระดับ “ดี”
• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติให้ปรับปรุงหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CorporateGovernance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจและระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com
เพื่อให้รบั ทราบและเป็นแนวทางเดียวกัน ในการปฏิบตั ติ นในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำ�งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ี
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้
บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรม
ของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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8. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ด้วยการรับฟังและทบทวนตนเองเพื่อเพิม่
ศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยก
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำ�กับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำ�หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่
ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน
ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลัก
เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำ�ถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำ�ชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปีมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้ค่า
ตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็น
แต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำ�การถัดไป
บนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารทีม่ าประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำ�ถามคำ�ตอบ ไม่มกี ารเพิม่ วาระทีไ่ ม่ได้ระบุ
ในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทาง
ที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำ�ปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
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ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับ
หนังสือบอกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำ�หนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผย
แพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.fareastddb.com ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2558
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 35 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการประชุมโดยให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้
ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมี
เวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งมีการกำ�หนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำ�ปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่
ของสถานทีจ่ ดั ประชุม คำ�อธิบายเอกสารและหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องนำ�มาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วันโดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2558 เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
พิจารณาล่วงหน้า อีกทัง้ ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2558
กรณีผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึง่ มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไป
พร้อมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ�และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้
บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com
2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำ�หน้าที่แจ้งจำ�นวนและสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ� ประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท  ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความ
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คิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษทั ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode มีผสู้ อบบัญชีรว่ มเป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุม
ในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำ�โดยเปิดเผย มีบตั รลงคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำ�มาหักออกจาก
จำ�นวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ในปี 2558 การลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 ทีบ่ ริษทั เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้
เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำ�คัญ ได้แก่
			ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบซึง่ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลทีจ่ า่ ยกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผล
ที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
			ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการบริษทั และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั กำ�หนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนโดยมี
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบุคคลทีเ่ สนอให้เลือกตัง้ จำ�นวนบริษทั ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั /ผูบ้ ริหาร ในบริษทั มหาชนอื่น ในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำ�นวนวาระ / ปีที่เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
			ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทน
และรูปแบบค่าตอบแทนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็นประจำ�ทุกปี ซึง่ พิจารณาจากผลการดำ�เนินงาน ผลการปฏิบตั งิ าน วงเงินค่าตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำ�นวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำ�นวนเงิน
ที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ56-1) รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
			ง) การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษทั เสนอชื่อผูส้ อบบัญชี สำ�นักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ผลการปฏิบัติงาน จำ�นวนปีที่ทำ�หน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการ
จากสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

39

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง
ในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้า
ร่วมประชุม บันทึกวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวาระทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม
และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่าน
เว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำ�ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียม
กัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี
2.4 คณะกรรมการบริษทั ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำ�ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผล
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดำ�เนินการ
กับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมตามหลักกเกณฑ์ที่กำ�หนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง
โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 19 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำ�ปี
งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขัน้ ตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และแผนที่
สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
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บริษัทอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำ�คัญๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสีย
ในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำ�ปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
บริษัทอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะทีส่ ามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถงึ เอกสาร/หลักฐาน
รวมทั้งคำ�แนะนำ�ขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำ�หนดกฏเกณฑ์ที่ทำ�ให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้จัดทำ� และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี
3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้าประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผู้อื่น

ราย

หุ้น

%

311
67
19
48
1
47

7,500,000
5,890,058
1,034,254
4,855,804
797,800
4,058,004

100.00
78.53
13.79
64.74
10.64
54.10

5. บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์สำ�หรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. บริษัทอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเข้าประชุม
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในจริยธรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และ ผูถ้ อื หุน้ และกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ
ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั และมีจติ สำ�นึกทีด่ ตี อ่ ส่วนรวม และต่อตนเอง
ไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำ�ข้อมูล
และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำ�การอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำ�ธุรกิจ
แข่งขันกับบริษทั ซึง่ บริษทั ได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั www.fareastddb.com
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำ�งาน
นอกจากนีร้ ะเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานของบริษทั มีการกำ�หนดเรื่องดังกล่าวโดยกำ�หนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สงู สุด คือ การ
เลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฎิบัติตามที่กำ�หนด
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การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษทั มีมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ทุกไตรมาสและกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์
หากมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องแจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำ�เนาให้เลขานุการ
บริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ต่อไป ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมี
วาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม
นอกจากนี้ บริษทั มีมาตรการดูแลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารโดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลีย่ นแปลงต้องนำ�ส่งรายงานการเปลีย่ นแปลง ให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ได้ด�ำ เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมผี ลคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และการกำ�หนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทีเ่ ป็นธรรม เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตั ใิ นเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบตั ติ ามหลัเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึง่ ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละกำ�หนดไว้ในจริยธรรม ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่
บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และกำ�หนดให้กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสีย
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอสิ ระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษทั จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในวาระดังกล่าวกรรมการ
บริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
การกำ�หนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษทั ทีม่ คี วามเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามเวลาทีก่ �ำ หนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั อีกทางหนึง่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทัง้ มีการบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมสามารถตรวจสอบได้
3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มี
กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำ�หนดนโยบายเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำ�นึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี
3.3 คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินการให้มชี อ่ งทางและขัน้ ตอนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องทีอ่ าจทำ�ให้
เกิดความเสียหายต่อบริษทั ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการ
บริษัท นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์ โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล์ suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการนีผ้ แู้ จ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำ�หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำ�ปี
แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท
www.fareastddb.com ในการนีบ้ ริษทั ยังได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และ นักลงทุนทัว่ ไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล์
chailada@fareastddb.com เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และ
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำ�รายการ ที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและ
แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหาร เป็นไปอย่างยุตธิ รรมเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง เมื่อมีขอ้ สรุปแล้วบริษทั จะได้แจ้งและเปิดเผยมติทป่ี ระชุม
โดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำ�เป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ�รายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ�รายการสรุปไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1
สำ�หรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำ�นาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำ�หนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำ�นวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำ�นวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ขอ้ มูลในประเด็นทีส่ �ำ คัญ เกีย่ วกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

43

ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล์ suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและ
เอกสาร เพื่อเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการนีผ้ แู้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รบั การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ไม่จำ�กัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำ�คัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั เพื่อทำ�หน้าทีต่ ามกฏหมาย และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยคุณสมบัตขิ องเลขานุการ
บริษทั ควรเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูด้ า้ นกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการบริษทั มีการอบรม
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน เข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่จำ�เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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5.17 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษทั จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำ�ปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำ�เนินการ ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำ�นาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายในการสืบทอดตำ�แหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัท ที่เข้ารับตำ�แหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการติดตามและประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

						

สวัสดิการพัฒนาความรู้ให้พนักงาน		

ในปี 2558 นี้ บริษัทยังเดินหน้าให้ ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคยุคมัลติสกรีนที่เน้นการติดต่อสื่อสาร
ผ่านโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ
• Content Marketing นำ�เสนอคอนเทนต์ทางการตลาดที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค
• การใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ตา่ งเช่น You Tube, Facebook, Line, Search Engine Marketing หรือ Display Ads ต่างๆ
• Branding Analytics, Rebranding & Social Branding Strategy
• CRM Application
• Thailand Digital & E-Business Trend 2015
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความรู้ในด้านการแนะนำ�เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของบริษัท เพื่อตอบโจทย์ความเป็นผู้นำ�
ด้าน Creative Business Solutions ของบริษทั ผ่านการอบรม Brand Switching Matrix Workshop และการติดตามผลการทำ�แคมเปญ
โฆษณาผ่านเครื่องมือ Campaign Monitoring  ให้กับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
						

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
2. ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ อันจะนำ�ไปสูค่ วามเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
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3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำ�คัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำ�การใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำ�ปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำ�นวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้าเป็นกุญแจสำ�คัญ อันนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จของบริษทั อย่างยัง่ ยืน
โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้า
ของลูกค้า ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่าง
เป็นธรรม
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและคำ�นึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการ
เจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วม
กันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
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1.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า
ในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
2. ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวนิ ยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของบริษัท โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล
หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ
หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความ
มั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำ�งาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและ
กำ�หนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำ�งานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงหลักความปลอดภัย
อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำ�รงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ดำ�เนินธุรกิจที่ทำ�ให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
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4. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
1.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม โดยมีการกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำ�บัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้า
ระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำ�เนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทำ�ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำ�เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำ�เนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่
โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำ�รายการ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง
ไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
4. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำ�นาจหน้าที่ อาจมีการกำ�หนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำ�คัญ
ของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
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3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษทั มุง่ หวังให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลีย้ งรับรอง
การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำ�ให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำ�เป็นต้องรับ
หรือให้ของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้
ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำ�หนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำ�นัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำ�นัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับ
การอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำ�หนดไว้ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษทั ไม่กระทำ� และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สนิ บน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้
ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�เอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำ�การใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำ�การผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่และ/หรือ นำ�ข้อมูลของบริษัท
ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำ�นาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น  
5. กำ�หนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำ�เสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้
รับการคุ้มครอง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำ�ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้
รับอนุญาต
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3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำ�ผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่กระทำ�การใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำ�กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยง
การแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และคำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงมีการตรวจ ติดตาม
และประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำ�เสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยกำ�หนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำ�งานที่ปลอดภัยในการทำ�งานที่
สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำ�งานสภาพแวดล้อม วิธีการทำ�งานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและ
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 ได้ด�ำ เนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีภยั ให้กบั พนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของบริษทั
พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง   
4. สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

						
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้มกี ารดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำ�รงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำ�หนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5) ในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
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6) ห้ามกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทาํ การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
พนักงาน
1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำ�ข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6) ปฏิบัติตามคำ�สั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7) ยึดมั่นในการทำ�งานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำ�ใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำ�ผลงานของ
บุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจซื่อสัตย์สจุ ริตไม่แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ส�ำ หรับตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยอาศัยหน้าทีก่ ารงานทีท่ �ำ กับบริษทั
10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยง
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การ
ดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินในการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่นำ�ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำ�เนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท�ำ ร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ นื่ หรือสร้างหลักฐานทีเ่ ป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล
ข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำ�ซํ้า ดัดแปลงหรือกระทำ�การใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำ�ไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำ�ที่อาจก่อให้
เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำ�คัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนด และเมื่อพ้นช่วง
ระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำ�ลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�
ผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
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รวมทัง้ การรับข้อร้องเรียนในกรณีทพ่ี นักงานและ ผูม้ สี ว่ นได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการ
ที่บริษัทกำ�หนด
บริษทั จะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นระบบ
และยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2) บริษทั จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับและคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน โดยกำ�หนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
ทีเ่ ป็นพนักงานรวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้รบั ทราบเข้าใจและปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณทีก่ �ำ หนดไว้
หากจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ คำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จึงมีการแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัทภายใต้หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละชุดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำ�นวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ     ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท์
    กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์     กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
    กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย์
หมื่นนรินทร์ :
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดำ�เนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำ�เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าว ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำ�นาจ
ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
   1. นายขจรศักดิ์
   2. นายอมร
   3. นายวิชิต
   4. นางฉัตรทอง

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์  
ทิพยกะลิน

คุณสมบัติ  
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี  
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
2/4
3/4
4/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 7 ท่าน
ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นายอาทร
เมฆนพรัตน์
กรรมการ
6. นางสุรีย์
หมื่นนรินทร์
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา
มากะนิตย์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่ละรายสรุปได้ดังนี้
               รายชื่อ
   1. นายวิชิต
   2. นายวิชา
   3. นางมาลี
   4. นางชัยลดา
   5. นายอาทร
   6. นางสุรีย์
  7. นางสาววราภรณ์

ตันติอนุนานนท์
ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ์
ตันติเวชกุล
เมฆนพรัตน์
หมื่นนรินทร์
กุลสวัสดิภ์ กั ดี

ตำ�แหน่ง

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4
4/4

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
		คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่ น้อง
และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำ�นาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า
ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึง่
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระกรรมการอิสระของบริษัทต้องมี
คุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collectivedecision) ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน ดังนี้

		
              รายชื่อ
1. นายขจรศักดิ์
2. นายอมร
3. นายวิชิต
4. นางฉัตรทอง

            

               คุณสมบัติ

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์  
ทิพยกะลิน

มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

(2) กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของบริษัท
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำ�เนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำ�หนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพ
รวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกำ�กับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
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ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน
บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถจากหลากหลาย
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผูจ้ ดั การในฐานะฝ่ายจัดการ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ดูแลการดำ�เนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
อำ�นาจกรรมการ
กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ
กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิติ, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกำ�หนดชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำ�คัญของบริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง
ต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2)ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม(1)เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำ�หนดให้ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้
ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้
ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษทั คนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ
1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำ�หนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำ�แหน่ง (นอกจากการออก
ตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแก่กรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
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1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
1.6 ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
และเมื่อตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
บริษัทที่ตนแทน
2. ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการบริษทั คนใดออกจากตำ�แหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทไม่ได้กำ�หนดจำ�นวนวาระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญ
ของกรรมการบริษทั แต่ละคนไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั อายุ ตราบเท่าทีก่ รรมการบริษทั ทุกคนมีความตัง้ ใจและจริงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษัท
ตามทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เพราะอำ�นาจการตัดสินใจในการเลือกตัง้ บุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษทั นัน้ เป็นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยแท้ ทีจ่ ะคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั แทนตน
สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้น
ประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำ�นาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะ
ผู้ร่วมลงทุน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำ�หนดให้กรรมการต้องนำ�ส่งสำ�เนารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ที่นำ�ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนำ�ส่งให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำ�เข้าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้ สำ�หรับเรื่องอื่นๆ
นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีน้ี บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ด�ำ เนินกิจกรรมภายใต้โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 9 และจัดตั้งโครงการใหม่ CBS Academy เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
• โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ปีที่ 9 “We Share ปันความสุข ปันความรู้สูตรใหม่”
ในปี 2558 นับเป็นปีท่ี 9 แล้ว ทีบ่ ริษทั ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกปี ในปีนบ้ี ริษทั ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมสังคม (ซีเอสอาร์) ในชื่อ “We Share ปันความสุข ปันความรูส้ ตู รใหม่” โดยมีผบู้ ริหาร
และทีมงานออกเดินสายไปพบลูกค้าถึงออฟฟิศในช่วงตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกค้ามามีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันร่วมกัน โดยการถ่ายรูปในชุดนักเรียน และโพสต์รูปนั้นลงสื่อออนไลน์ โดยบริษัทจะเปลี่ยนจำ�นวน Like และ Share ที่ได้จาก
การทีล่ กู ค้าโพสต์ภาพในช่วง 1 สัปดาห์ นับตัง้ แต่วนั ทีโ่ พสต์ เป็นเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL)
ให้โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี  ซึ่งประกอบไปด้วย
1. สนามเด็กเล่น (PLAYGROUND)
2. ห้องเรียนกระตุ้นสมอง (BRAINY CLASSROOM)
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (INNOVATION)
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะกระตุ้นการเรียน
รู้ตามสมองของเด็กแต่ละคนผ่านการออกกำ�ลัง การเรียน การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพเด็กๆ ให้พร้อมสำ�หรับทุกการเรียนรู้
และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางบริษทั ได้สง่ มอบฐานการเรียนรู้ (Brain-Based Learning : BBL) ให้โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรเี มื่อ 25 พฤศจิกายน 2558
และบริจาคโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้จำ�นวน 10 ชุด เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกำ�ลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำ�ลังจะมาถึง
ซึง่ บรรยากาศในวันทีน่ �ำ ของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน ครืน้ เครง และอบอุน่ เป็นอีกหนึง่ วันทีน่ อ้ งๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส มีรอยยิม้
มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทำ�ให้ทีมงานของฟาร์อีสท์ ดีดีบี และลูกค้าทุกรายที่ได้ร่วมกิจกรรม วี แชร์ ในฐานะผู้ให้พลอยมีความสุขตามไปด้วย
• โครงการ CBS Academy
บริษัทได้ริเริ่มโครงการ CBS Academy ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าว
เข้าสูโ่ ลกของการทำ�งานโฆษณาอย่างมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรม เวิรก์ ช็อปและประกวดผลงานสื่อสารการตลาด
เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณาคลื่นลูกใหม่ประดับวงการ
CBS Academy เป็นโครงการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการสื่อสารการตลาดแก่นสิ ติ นักศึกษา ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก เพื่อสร้างนักโฆษณา
และนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและสามารถทำ�งานสร้างสรรค์ทต่ี อบโจทย์การตลาดได้จริง ชิงรางวัลทุนการศึกษา
มูลค่ารวม 100,000 บาท และยังได้ไปศึกษาดูงานที่สำ�นักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการเข้าทำ�งานกับบริษัทในเครือ
ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี โดยเปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาทุกชัน้ ปี ไม่จ�ำ กัดสาขาวิชา เข้าร่วมเวิรก์ ชอป เพื่อเพิม่ พูนความรูด้ า้ นการทำ�งานกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทำ�งานโฆษณา ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำ�
ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณา ที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารได้ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุ่นใหม่ และเป็นการตอกยํ้าวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็น “ผู้นำ�
ในการสร้างความสำ�เร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การตลาด” (The Leader in Creative Business Solutions)
โดยการใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำ�ให้เกิดงานโฆษณาทีส่ ามารถสื่อสารไปถึงผูบ้ ริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายทางการตลาด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำ�เนินงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมทัง้ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของระบบดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้น
ให้มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ตรวจพบ รวมทั้งสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปรับปรุง ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ประชุมแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแนวคิดในการตรวจสอบ
ผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกๆ ไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 209 (2/2559) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ด้าน ได้ทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำ�ปี 2558 จากการตรวจสอบภายใน การซักถามข้อมูล
จากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษทั ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินงานปัจจุบัน ในด้านต่างๆ 5 ส่วน โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจน ฝ่ายบริหารสามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทกุ คนตระหนักถึงความจำ�เป็นและเห็นถึงความสำ�คัญของการควบคุมภายใน และคำ�นึงถึงความเป็นธรรม
ต่อพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ สังคมส่วนรวม และสิง่ แวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
อยู่เป็นประจำ� เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังมี
ระเบียบการตรวจสอบและอนุมตั ธิ รุ กรรมทางการเงิน การจัดซือ้ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันการใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการนำ�ทรัพย์สนิ
ของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำ�นาจ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อดูแลการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีการสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงานให้รับทราบของ
ความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ ง ให้ทกุ หน่วยงานมีสว่ นร่วมในการจัดการบริหารความเสีย่ ง โดยการป้องกัน หลีกเลีย่ ง ขจัดความเสีย่ ง
รวมถึงการยอมรับกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ขอให้มีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รว่ มประชุมในการกำ�หนดแผนงานและขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน การป้องกันความเสีย่ งให้สอดคล้อง
กับการประเมินการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อนหรือจุดด้อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้ทุกฝ่ายตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และอำ�นาจใจการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย
ในส่วนของหัวหน้าฝ่ายระดับบริหารการปฏิบตั งิ าน มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไป  
ส่วนการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ
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บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำ�เนินงานของบริษัท เป็นประจำ�ทุกๆ เดือน และมีการติดตามให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามมติคณะกรรมการบริษัทมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำ�หนดให้พนักงาน
ต้องปฏิบตั ติ าม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน การประมวลผลของระบบงาน เช่น บัญชี การเงิน การจัดทำ�งบการเงิน
รวมทั้งการประมวลผลของการผลิตชิ้นงานในด้านต่างๆ แต่ละประเภทงาน โดยสามารถประมวลผลย่อยเพื่อดูผลการดำ�เนินงานของ
แต่ละฝ่าย และการเก็บข้อมูลชิน้ งานประเภทต่างๆ เข้าไว้ใช้อา้ งอิงในการทำ�งานคราวต่อไป ซึง่ จะมีหน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบ
คลังข้อมูลของบริษัท
การจัดระบบสารสนเทศในด้านบัญชี การเงิน ทำ�งบการเงินเพื่อการบริหาร การจัดซื้อ จัดจ้าง การเป็นนายหน้าตัวแทนทำ�โฆษณา
การบริหารงานระหว่างทำ� และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทำ�ให้สามารถควบคุมและป้องกันปัญหาจากการผิดพลาด
มีการประเมินและติดตามเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท มีการนำ�เสนอข้อมูลและเอกสารประกอบ
การตัดสินใจอย่างเพียงพอและล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ บริษัทมีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยสำ�หรับฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบฐานข้อมูล โดยมีโปรแกรมไฟร์วอลล์ป้องกันการบุกรุก โปรแกรมป้องกันไวรัส
การจัดเก็บสำ�เนาสำ�รองข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษทั มีระบบการประเมินและติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีทม่ี ผี ลของความแตกต่างเกิดขึน้ บริษทั ก็จะทบทวน
และปรับแผนการดำ�เนินงานของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ทนั เวลา สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างเหมาะสม
บริษทั ได้จดั ให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมแสดงความเห็นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการ
ประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส กรณีทต่ี รวจพบข้อบกพร่องทีม่ สี าระสำ�คัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2558 ได้ให้ความเห็นว่า งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษทั ตามทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็น เพื่อประโยชน์ในการกำ�หนดขอบเขตการปฏิบตั งิ านให้รดั กุมและเหมาะสม ผูส้ อบบัญชี
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อรายงานประเด็นที่สำ�คัญที่ได้ตรวจสอบและตรวจทานซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำ�คัญที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันในปี 2558 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททำ�ธุรกรรม
กับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำ�หนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำ�เพื่อโอนผลประโยชน์
ของบริษัทไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21.
สำ�หรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ขออนุมัติการทำ�รายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 (1/2558) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 พอสรุปได้ดังนี้
- รายละเอียดของสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันด้านรายรับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน
4,902,000.00 บาท
- กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

1. ค่าบริการรับ
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น(บริษัทร่วม)
3. บจก.อินเตอร์ คอนติเนนตัล โฮลดิ้ง (บริษัทร่วม)
4. บจก.พินนาเคิลทราเวิล
5. บจก.ชัยลดาดล
6. บจก. อิมเมจเฟิร์ส
7. บจก. สหลอว์สัน
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กรรมการร่วมกัน
”
”
”
”
”
”

ค่าเช่าอาคารพร้อม
ที่จอดรถ
(บาท)
2,415,600.00
1,255,200.00
48,000.00
60,000.00
36,000.00
168,000.00
305,000.00
4,287,800.00

ค่าที่ปรึกษารับ
(บาท)
180,000.00
180,000.00

360,000.00

หมายเหตุ : ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำ�นวนเงิน 4,287,800.00 บาท
บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 7 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี
การกำ�หนดราคาขึ้นอยู่กับทำ�เลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ใน
ทำ�เลเดียวกัน
• ค่าที่ปรึกษารับ จำ�นวนเงิน 360,000.- บาท
   บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ  
ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำ�เนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทั เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า จะมีปริมาณ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

ในปี 2558 บริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) มีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อย จำ�นวน 326.40 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำ�นวน 21.17 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.94 และมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 110.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จำ�นวน 36.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.48 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำ�ไรสุทธินั้นมาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าลดลง 26.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95
กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 21.30 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.55
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการ
และค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

44.27
14.94

41.72
10.07

45.54
15.79

11.16

7.87

11.67

จากงบการเงินรวม รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รวมทั้งกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำ�เนินงานในส่วนของงบเฉพาะ
กิจการลดลง สาเหตุมาจากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวน 4 ราย ได้ลดงบโฆษณาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยรายได้จากการให้บริการ
และค่านายหน้าลดลง 26.09 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากค่าบริการสื่อและค่านายหน้าลดลง5.24 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.50 และ
รายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง 20.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.50
จากอัตราส่วนของกำ�ไรขั้นต้น และอัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เมื่อเทียบกับปี 2557 ยังมีอัตราส่วน
เพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากบริษัทยังคงนโยบายในการบริหารต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยการใช้บุคคลากรในบริษัทฯให้คุ้มค่าแทนการ
จ้างบุคคลภายในอก จึงสามารถทำ�กำ�ไรเพิ่มมากขึ้น

รายได้รวมของบริษัท

สำ�หรับปี 2558 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 823.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.86 โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
		• รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำ�นวน 737.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.80 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.00 โดยงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้รวม จำ�นวน 302.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำ�นวน 26.09 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.95 ในปี 2558 นี้ รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าของบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทย่อยได้ใช้งบโฆษณาเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน    
• รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงินสด ค่าที่ปรึกษารับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับกำ�ไร
จากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน 52.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำ�นวน 4.28 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.79 สาเหตุหลักที่ทำ�ให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจากกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ของงบเฉพาะกิจการจำ�นวน 6.20 ล้านบาท
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		• ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ในปี 2558 บริษทั ได้รบั ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จำ�นวน 33.41 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
17.48 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม
• รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลในปี 2558 จำ�นวน 5.12 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2557 จำ�นวน  0.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.63

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำ�หรับปี 2558
บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 695.61 ล้านบาทลดลง 28.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้
		• ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
บริษทั และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำ�นวน 410.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำ�นวน 15.37 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.61 และงบเฉพาะกิจการมีตน้ ทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำ�นวน 152.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำ�นวน 20.24 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.72 ซึ่งเป็นการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลงของงบการเงินเฉพาะกิจการ
		• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวม 284.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ลดลง 12.86 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.32 โดยบริษทั ฯมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จา่ ย และงบเฉพาะกิจการมีคา่ ใช้จา่ ยในการบริการและบริหารลดลง 25.95 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14.93 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจำ�นวน 16.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นผลมาจากจำ�นวนพนักงาน
ที่ลดลง

กำ�ไรสุทธิรวม

บริษทั และบริษทั ย่อยมีก�ำ ไรรวมสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 110.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำ�นวน  36.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 49.48 โดยแบ่งเป็น
- กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 102.11 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 33.99 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.90
- กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม จำ�นวน 8.06 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.44

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2558 จำ�นวน 1,453.04 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 89.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.58    
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 16.01 ล้านบาทหหรือร้อยละ 2.35 ส่วนทีเ่ พิม่ ประกอบด้วย เงินลงทุนชัว่ คราวและลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำ�งาน

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

7.82

5.52

8.46
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร้อยละ 5.52 เป็นร้อยละ 7.82 หมายถึง
บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำ�เนินงานและสามารถทำ�กำ�ไรให้
เพิ่มขึ้นในปี 2558 นี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2558 จำ�นวน 156.43 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 140.46 ล้านบาท
หรือร้อยละ 47.31 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินฝากประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน และนำ�ไปฝากไว้ในสถาบันการเงินและกองทุนเปิด
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 48.28 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่องมีดังนี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.80

1.93

2.18

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.79

1.88

2.10

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.02

0.26

0.38

ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.80 ลดลงจากปีก่อน 0.13 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลงจากปีก่อน
0.09 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องทั้งสองยังมีสภาพคล่องในระดับที่สูงและปกติ ซึ่งบริษัทยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและ
ดำ�เนินกิจการได้
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิและลูกหนีอ้ นื่ จำ�นวน 392.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำ�นวน 120.30 ล้านบาท
หรือร้อยละ 44.19 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้มาจากในไตรมาส 4 ลูกค้าได้ใช้งบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2558 ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้เกิน 3 เดือน มีจำ�นวน 13.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.32 % ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด
เทียบจากปีก่อนลดลง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปี 2557 เท่ากับ 3.98 %  
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

4.93

4.52

4.81

74

81

76

จากอัตราส่วนข้างต้น ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ใกล้เคียงกับปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ให้ดยี ง่ิ ขึน้
และบริษัทยังมีความเชื่อมั่นในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท   

หนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 จำ�นวน 437.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำ�นวน 32.10 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 7.92 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำ�นวน 385.94 ล้านบาทเพิ่มจากปี 2557 จำ�นวน 34.83 ล้านบาท หรือร้อยละ
9.92 ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย จำ�นวน 2.51 ล้านบาท เพิม่ จากปีกอ่ น 1.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 289.09 สาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
ในช่วงไตรมาส 4 และกำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

3.68

3.66

6.00

ระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)

99

98

60

อัตราส่วนสภาพคล่อง
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ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้และระยะเวลาการชำ�ระหนี้ไม่ได้แตกต่างจากปี 2557 การชำ�ระหนี้ล่าช้าเป็นเวลาเกือบ
100 วัน ไม่ได้มสี าเหตุจากสภาพคล่องของบริษทั แต่เกิดจากเจ้าหนีบ้ างรายไม่มารับเงินตามกำ�หนดเวลาทีไ่ ด้นดั หมายไว้ จึงทำ�ให้ตอ้ งเลื่อน
ระยะเวลาการชำ�ระเงินออกไปในเดือนถัดไป
- หนี้สินไม่หมุนเวียน
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำ�นวน 48.83 ล้านบาท ลดลง 4.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.61 สาเหตุมาจาก
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงรวมกัน 5.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.72  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันสิน้ ปี 2558 จำ�นวน 1,015.76 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำ�นวน 57.67 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.02  สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
296.89
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดำ�เนินงาน
6.84
- กิจกรรมลงทุน
(109.80)
- กิจกรรมจัดหาเงิน
(37.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ
(140.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2558
156.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาก 296.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 156.43 ล้านบาท ลดลง 140.46 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 47.31 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้
- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 48.28 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 73.04 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน
รายการ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

0.43

0.42

0.38

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.43 เท่า ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย บริษัทยังไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ยังมัน่ คง และเมื่อมีโอกาสทีจ่ ะขยายตัวทางธุรกิจ บริษทั ยังมีความสามารถในการขยาย
การลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำ�คัญ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 697.58 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำ�นวนเงิน
309.13 ล้านบาท และบริษัทฯไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถใน
การชำ�ระหนี้ได้อย่างชัดเจน
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ติดตามข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของ
บริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้
• การรับลูกค้าใหม่
บริษัทและบริษัทย่อย ได้บริหารความเสี่ยงในการพิจารณารับลูกค้าใหม่ โดยต้องมีการตรวจสอบฐานะการเงิน วิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงาน และความสามารถในการชำ�ระหนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการดำ�เนินธุรกิจกับลูกค้า
• การเสียลูกค้ารายใหญ่
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึง่ ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนยั สำ�คัญ
• การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท
จากภาวะเศรษฐกิจทีซ่ บเซา ซึง่ มีผลต่อกำ�ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้าของบริษทั ย่อมทำ�ให้การใช้งบโฆษณา
ของบริษัทลูกค้า ต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบโฆษณา ทำ�ให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
ผูบ้ ริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำ�งาน ทำ�ความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำ�หนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทดำ�เนินกิจการไปได้อย่างมั่นคงต่อไป
• การบริหารความเสี่ยง
บริษทั และบริษทั ย่อย ดำ�เนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริหารได้ให้นโยบายการปฏิบตั งิ าน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของบริษัท การปฏิบัติงานทุกฝ่ายนอกจากยึดถือกฎระเบียบของบริษัทแล้ว การปฏิบัติงานควรทำ�ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการ เพื่อหลีกเลีย่ งปัจจัยความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินงาน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดการฟ้องร้องย่อมมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานและความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

						 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2558
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในรอบปีบัญชี 2558 มีจำ�นวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม
484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม
235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม    
30,000.00 บาท
              
2. ค่าบริการอื่น (Non-AuditFee)
- ไม่มี-
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ ประกอบกับการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ� มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดง
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำ�หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดทำ�และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

					

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
                         ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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		รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้
ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจ่ี ดั ทำ�ขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
1. ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มา
ถือปฏิบัติ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี กำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 เป็นต้นไป ดังนั้น งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
2. ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณานำ�งบการ
เงินของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมของบริษัฯ และมีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

(นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด
กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
6, 21
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำ�ประกัน 20.1
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ  
7
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ  
8
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ  
9
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  
10
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

296,890,618.90
96,518,082.91
272,254,103.80
15,903,723.51
681,566,529.12

276,482,275.24
104,006,529.58
261,651,186.15
23,236,624.21
665,376,615.18

1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

5,000,000.00
10,663,132.07
4,859,400.00
347,941,706.51
172,250,118.12
9,574,053.47
102,376.64
550,390,786.81
827,103,091.54

5,000,000.00
11,195,809.39
4,859,400.00
285,811,172.96
174,470,351.19
10,716,414.64
102,376.64
492,155,524.82
829,059,295.05

94,919,176.81
74,125,662.91
152,573,297.00
15,285,633.51
336,903,770.23

12,000,000.00
10,925,137.31
4,859,400.00
247,666,142.91
178,653,099.32
3,247,616.98
102,376.64
457,453,773.16
801,982,417.37

106,984,329.69
98,006,529.58
137,427,178.16
2,110,606.78
344,528,644.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

12,617,132.97
81,166,012.22
179,803,395.49
3,125,764.05
276,712,304.73

หน่วย : บาท

12,500,000.00
12,500,000.00
18,500,000.00
149,605,297.84
131,557,078.65
113,749,547.24
-   
-   
-   
397,704,776.24
338,384,695.59
297,464,766.33
182,088,345.29
185,884,510.82
191,591,561.62
13,291,994.04
13,072,510.52
4,281,708.80
269,962.92
309,178.16
779,048.92
755,460,376.33
681,707,973.74
626,366,632.91
1,453,039,510.29 1,363,274,502.86 1,291,743,248.09

156,429,908.71
144,793,232.47
392,552,606.63
3,803,386.15
697,579,133.96

2558

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12, 21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
11
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
13
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
8
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

5,483,016.23
47,694,708.34
252,000.00
53,429,724.57
405,183,001.48

75,000,000.00
75,000,000.00
95,000,000.00

385,938,044.84
2,509,799.75
388,447,844.59
3,545,721.34
44,464,865.34
824,000.00
48,834,586.68
437,282,431.27

75,000,000.00
75,000,000.00
95,000,000.00

7,500,000.00
716,924,759.85
73,766,877.07
968,278,722.07
47,478,356.95
1,015,757,079.02
1,453,039,510.29

7,500,000.00
652,312,401.20
83,080,196.31
912,892,597.51
45,198,903.87
958,091,501.38
1,363,274,502.86

-   

351,108,233.50
645,043.41
351,753,276.91

2558

87,085.15

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

7,500,000.00
638,063,264.40
75,223,555.40
890,786,819.80
45,108,120.78
935,894,940.58
1,291,743,248.09

-   

75,000,000.00
95,000,000.00

75,000,000.00

2,718,980.34
51,357,081.00
132,000.00
54,208,061.34
355,848,307.51

300,147,230.87
1,493,015.30
301,640,246.17

1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

7,500,000.00
399,413,005.65
73,792,986.10
650,705,991.75
-   
650,705,991.75
827,103,091.54

-   

75,000,000.00
95,000,000.00

75,000,000.00

6,482,209.90
26,126,984.34
1,080,500.00
33,689,694.24
176,397,099.79

7,500,000.00
369,848,996.02
81,299,627.47
628,648,623.49
-   
628,648,623.49
829,059,295.05

-   

75,000,000.00
95,000,000.00

75,000,000.00

8,480,550.18
26,242,139.34
508,500.00
35,231,189.52
200,410,671.56

165,179,482.04
-   
165,179,482.04

7,500,000.00
375,848,306.20
75,362,883.82
628,711,190.02
-   
628,711,190.02
801,982,417.37

-   

75,000,000.00
95,000,000.00

75,000,000.00

6,233,755.18
34,107,313.00
388,500.00
40,729,568.18
173,271,227.35

132,541,659.17
-   
132,541,659.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
1 มกราคม 2557
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

142,707,405.55
-   
142,707,405.55

หน่วย : บาท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
3,21

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
737,352,671.77 731,553,224.45 302,233,032.21 328,319,807.53
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
(410,952,585.12) (426,323,357.05) (152,495,930.97) (172,741,328.17)
กำ�ไรขั้นต้น
326,400,086.65 305,229,867.40 149,737,101.24 155,578,479.36
รายได้เงินปันผล
5,152,284.28
4,279,867.00
43,731,664.28 41,215,627.00
รายได้อื่น
17
47,806,430.97 44,398,731.81
27,345,370.20 24,348,094.80
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
379,358,801.90 353,908,466.21 220,814,135.72 221,142,201.16
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
(284,659,886.68) (297,521,057.59) (147,913,815.92) (173,864,498.59)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
7
33,414,176.51 28,436,819.33
-   
-   
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
128,113,091.73 84,824,227.95
72,900,319.80 47,277,702.57
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19
(17,947,965.56) (11,122,544.49)
(5,836,310.17) (1,521,148.75)
กำ�ไรรวมสำ�หรับปี
110,165,126.17 73,701,683.46
67,064,009.63 45,756,553.82
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
2
- (1,716,107.08)
-    930,170.00
ภาษีเงินได้ของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
2
-    343,221.42
-    (186,034.00)
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(11,994,560.66) 10,195,828.76
(9,383,301.71)
7,420,929.56
ภาษีเงินได้ของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
2,398,912.13 (2,039,165.75)
1,876,660.34 (1,484,185.91)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษี
(9,595,648.53)
6,783,777.35
(7,506,641.37)
6,680,879.65
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
100,569,477.64 80,485,460.81
59,557,368.26 52,437,433.47
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
102,112,358.65 68,122,022.47
67,064,009.63 45,756,553.82
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
8,052,767.52
5,579,660.99
-   
-   
110,165,126.17 73,701,683.46
67,064,009.63 45,756,553.82
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
92,799,039.41 74,605,777.72
59,557,368.26 52,437,433.47
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
7,770,438.23
5,879,683.09
-   
-   
100,569,477.64 80,485,460.81
59,557,368.26 52,437,433.47
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)
13.61
9.08
8.94
6.10
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557-หลังปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี :
เงินปันผล
16
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควมคุม ณ วันซือ้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558-ตามทีเ่ คยรายงานไว้
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558-หลังปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำ�หรับปี :
เงินปันผล
16
ส่วนเกินทุนจากการเพิม่ สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยลดลง
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(52,500,000.00) (6,514,200.00)
-    725,300.00
75,978,663.38 5,879,683.09
(1,372,885.66)
-   
912,892,597.51 45,198,903.87

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    7,500,000.00

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
75,000,000.00 95,000,000.00

(52,500,000.00)
-   
-   
-   
68,122,022.47
7,856,640.91
(1,372,885.66)
-   
652,312,401.20 83,080,196.31

-    7,500,000.00 638,063,264.39 75,223,555.40 890,786,819.79 23,087,024.00
-   
-   
-   
-   
-    22,021,096.78
-    7,500,000.00 638,063,264.39 75,223,555.40 890,786,819.79 45,108,120.78

-   
-   
87,085.15
-   
-   
-   
-   
-   
87,085.15 7,500,000.00

75,000,000.00 95,000,000.00
-   
-   
75,000,000.00 95,000,000.00

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
75,000,000.00 95,000,000.00

75,000,000.00 95,000,000.00
-   
-   
75,000,000.00 95,000,000.00

(59,014,200.00)
725,300.00
81,858,346.47
(1,372,885.66)
958,091,501.38

913,873,843.79
22,021,096.78
935,894,940.57

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้
(ปรับปรุงใหม่)
937,175,299.85
20,916,201.53
958,091,501.38
-   
(37,500,000.00)
-    (37,500,000.00) (5,403,900.00) (42,903,900.00)
-   
-   
87,085.15
-   
87,085.15
-   
-   
-    (87,085.15)
(87,085.15)
102,112,358.65 (9,313,319.24) 92,799,039.41 7,770,438.23 100,569,477.64
716,924,759.85 73,766,877.07 968,278,722.07 47,478,356.95 1,015,757,079.02

ส่วนได้เสียที่
รวมส่วน
ไม่มอี �ำ นาจ
ของบริษทั
ควบคุม
(ปรับปรุงใหม่)
- 7,500,000.00 652,312,401.20 83,080,196.31 912,892,597.51 24,282,702.34
-   
-   
-   
-   
-    20,916,201.53
-    7,500,000.00 652,312,401.20 83,080,196.31 912,892,597.51 45,198,903.87

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนเกินทุน                        กำ�ไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก ส่วนเกิน จากการเพิม่ สัดส่วน
จัดสรรแล้ว
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ และเรียกชำ�ระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่จดั สรร เงินลงทุนเผื่อขาย

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี :
เงินปันผล
16
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี :
เงินปันผล
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
95,000,000.00
-   
-   
-   
95,000,000.00

-   
-   
-   
75,000,000.00

-   
-   
95,000,000.00

95,000,000.00

75,000,000.00

-   
-   
75,000,000.00

75,000,000.00

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรียกชำ�ระแล้ว

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

-   
-   
-   
7,500,000.00

7,500,000.00

-   
-   
7,500,000.00

7,500,000.00

(52,500,000.00)
45,756,553.82
744,136.00
369,848,996.02

375,848,306.20

(37,500,000.00)
67,064,009.63
399,413,005.65

369,848,996.02

-   
5,936,743.65
-   
81,299,627.47

75,362,883.82

-   
(7,506,641.37)
73,792,986.10

81,299,627.47

องค์ประกอบอื่น
                       กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่าหุ้นสามัญ สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(52,500,000.00)
51,693,297.47
744,136.00
628,648,623.49

628,711,190.02

(37,500,000.00)
59,557,368.26
650,705,991.75

628,648,623.49

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน :
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
กำ�ไรจากการขายอุปกรณ์
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่นจากการตัดเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินจากการดำ�เนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

128,113,091.73

84,824,227.95

8,621,279.69
10,857,399.36
17,019.37
-   
(33,414,176.51) (28,436,819.33)
-    4,776,228.66
-   
42,196.26
4,603,188.00
5,272,260.52
-   
-   
723,554.75
(724,100.50)
(236,132.45)
(510,600.66)
(18,779.44)
(232,426.02)
-    (251,998.36)
-   
-   
(5,152,284.28)
(4,279,867.00)
103,256,760.86

71,336,500.88

(120,279,723.36)
(7,560,278.34)
12,100,337.36
7,332,900.70
-    6,000,000.00
(3,305,220.41)
(9,065,068.01)
39,215.24
469,870.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
77

(ปรับปรุงใหม่)
72,900,319.80

47,277,702.57

6,119,599.01
7,105,010.45
-   
-   
-   
-   
-    4,776,228.66
-   
-   
2,574,255.00
3,182,302.52
-   
785,700.00
723,554.75
(724,100.50)
(169,640.34)
(308,590.13)
(18,779.44)
(233,817.12)
-   
-   
(38,579,380.00) (36,935,760.00)
(5,152,284.28)
(4,279,867.00)
38,397,644.50

20,644,809.45

(27,211,319.05) (12,219,732.82)
12,159,869.46 (13,175,026.63)
-    7,000,000.00
(1,943,375.72)
(7,468,797.66)
-   
-   

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(ปรับปรุงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

34,829,811.34
572,000.00
27,213,181.03
(15,621,592.01)
3,085,736.89
(7,833,031.00)
6,844,294.91

(ปรับปรุงใหม่)

51,214,390.80
120,000.00
119,848,316.77
(18,371,228.91)
274,266.29
(10,476,664.18)
91,274,689.97

(22,472,076.49)
572,000.00
(497,257.30)
(5,957,990.12)
3,085,736.89
(2,689,410.00)
(6,058,920.53)

32,637,822.87
120,000.00
27,539,075.21
(8,413,371.31)
-   
(10,117,306.18)
9,008,397.72

(48,275,149.56)
-   
-   
532,677.32
(73,037,390.00)
999,193.94
14,833,280.00
5,152,284.28
(7,615,157.60)
3,009,156.52
(5,403,900.00)
(109,805,005.10)

12,488,446.67
(270,672.08)
-   
-   
(35,000,000.00)
-   
10,899,960.00
4,279,867.00
(5,040,448.83)
790,700.93
(6,514,200.00)
(18,366,346.31)

(7,040,349.31)
-   
-   
532,677.32
(73,037,390.00)
800,000.00
38,579,380.00
5,152,284.28
(4,358,259.48)
628,533.88
-   
(38,743,123.31)

23,880,866.67
(270,672.08)
(785,700.00)
-   
(30,000,000.00)
-   
36,935,760.00
4,279,867.00
(2,922,270.32)
308,598.13
-   
31,426,449.40

(37,500,000.00)
(37,500,000.00)
(140,460,710.19)
296,890,618.90
156,429,908.71

(52,500,000.00)
(52,500,000.00)
20,408,343.66
276,482,275.24
296,890,618.90

(37,500,000.00)
(37,500,000.00)
(82,302,043.84)
94,919,176.81
12,617,132.97

(52,500,000.00)
(52,500,000.00)
(12,065,152.88)
106,984,329.69
94,919,176.81
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นบริษัทจำ�กัด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมีส�ำ นักงานตัง้ อยูท่ ่ี
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณารับจ้างทำ�ของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด จดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2532 ประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าตัวแทนโฆษณา
รับจ้างทำ�ของและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
บริษทั สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด เดิมชื่อบริษทั แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จดทะเบียนเป็นบริษทั เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546
และได้จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็น บริษทั สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ประกอบธุรกิจ
หลักเป็นนายหน้าตัวแทนโฆษณา รับจ้างทำ�ของและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537
ประกอบธุรกิจ บริการรับจ้างวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำ�ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทำ�เป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึง่ การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดทำ�รายงานในประเทศ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริษทั ได้จดั ทำ�งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม
นั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำ�ไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำ�หนดจำ�นวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิด
ขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสมา่ํ เสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีทก่ี ารประมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับ
และงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และ
ส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม โดยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้
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บริษัทย่อย
บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)

นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
รับจ้างวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

86.48
99.99
40

การตัดสินใจที่สำ�คัญและข้อสมมติ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณานำ�งบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด ซึ่งเดิมถือเป็นบริษัทร่วม (บริษัทฯ
ถือเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 40) มาจัดทำ�งบการเงินรวม เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบางส่วนของบริษัทดังกล่าว
ข) บริษัทฯ นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง
วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำ�โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษัทฯจัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ทอ่ี อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไ้ี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำ�หนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนก็ได้
ในอดีตบริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุนใน
งวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินว่าเมื่อนำ�มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยน
มารับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มผี ลกระทบต่อหนีส้ นิ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
และกำ�ไรสะสมยกมาในงบการเงิน
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ผลกระทบต่องบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
งบการเงินรวม
กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสุทธิลดลง
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

หน่วย : พันบาท
1,716
(1,716)
0.23
(930)
930
(0.12)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี
สำ�หรับงบการเงินรวมที่เดิมกำ�หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับ
นี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�ำ นาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวม
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
อำ�นาจควบคุมในกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษทั ใดในกลุม่ กิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวมบ้าง
ในระหว่างปี 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณานำ�งบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด ซึ่งเดิมถือเป็น
บริษัทร่วม (บริษัทฯ ถือเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 40) มาจัดทำ�งบการเงินรวม เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนบางส่วน
ของบริษัทดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไร (ขาดทุน) รวม หรือกำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นรวมในอดีตแต่อย่างไร ผลกระทบต่อการแสดง
รายการในงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ สรุปได้ดงั นี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว-สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ -สุทธิ
งานตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้�ำ ประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม-สุทธิ  
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  
ภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม

ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม่

                      247,667
98,007
                      245,735
                        23,216
                        15,500
                      128,430
                      186,508
3,522
226
280,492
                          3,685
                        46,525
206
                        23,087

28,815
6,000
15,916
21
3,000
(14,681)
5,083
760
553
19,655
(966)
4,832
(74)
22,021
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หลังปรับปรุง
276,482
104,007
261,651
23,237
18,500
113,749
191,591
4,282
779
300,147
2,719
51,357
132
45,108

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม ปรับปรุงใหม่
หลังปรับปรุง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม-สุทธิ  
                        12,325
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย-สุทธิ  
                          3,459

(1,400)
1,400

ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม่

                    271,989
                      74,126
                    261,002
                      15,807
                        9,500
                    145,501
                    181,766
                      10,870
                           114
                    321,894
                        6,523
                      42,496
                           326
                      24,283

24,902
22,392
11,252
96
3,000
(13,944)
4,119
2,203
       195
29,214
(1,040)
5,199
(74)
20,916

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม

10,925
4,859

หลังปรับปรุง
296,891
96,518
272,254
15,903
12,500
131,557
185,885
13,073
309
351,108
5,483
47,695
252
45,199

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามทีร่ ายงานไว้เดิม ปรับปรุงใหม่
หลังปรับปรุง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม-สุทธิ  
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย-สุทธิ  

                      12,596
                        3,459
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(1,400)
1,400

11,196
4,859

ตามทีร่ ายงานไว้เดิม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม่

งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
620,625
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
(350,958)
กำ�ไรขั้นต้น
269,667
รายได้เงินปันผล
                               4,280
รายได้อื่น
                            44,468
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
318,415
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
(267,452)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
29,520
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
80,483
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(9,780)
กำ�ไรรวมสำ�หรับปี
70,703
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ผลกระทบสุทธิ
70,703

110,928
(75,365)
35,563
-   
(70)
35,493
(31,785)
(1,083)
2,625
(999)
1,626
(1,626)
-   

หลังปรับปรุง
731,553
(426,323)
305,230
4,280
44,398
353,908
(299,237)
28,437
83,108
(10,779)
72,329
(1,626)
70,703

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กำ�หนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อยการร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึง
กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ �ำ หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หากกิจการ
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลัก
การของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการ
เงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มา
ถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการเป็นนายหน้าตัวแทนตามเกณฑ์คงค้าง
บริษัทฯ รับรู้รายได้และต้นทุนจากการให้บริการรับจ้างทำ�ของตามอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ
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บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนลดรับเมื่อได้รับส่วนลดแล้ว
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจำ�ที่มีวัน
ครบกำ�หนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินฝากประจำ�ธนาคาร ตราสารทุนในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิด
เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นตราสารทุนในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนในกองทุนเปิดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน คำ�นวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ รับรู้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นรายการกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนที่จำ�หน่ายคำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้
โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
งานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ได้แก่ รายได้จากต้นทุนงานบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า แสดงในราคาตามสัญญากับลูกค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมแสดงโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หลักทรัพย์เผื่อ
ขายที่ด้อยค่าแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงในราคาทุนตัดจำ�หน่าย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะเวลา 20 ปี สำ�หรับอาคาร และ 5 ปี สำ�หรับส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

84

การด้อยค่า
ณ วันสิ้นปี กลุ่มบริษัทมีการประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำ�ให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์
อาจเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการทำ�งานของพนักงาน โดยการ
ประมาณจำ�นวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการทำ�งานให้กบั กลุม่ บริษทั ตลอดระยะเวลาทำ�งานถึงปีทเ่ี กษียณอายุงาน
ในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติทใ่ี ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี เงินได้รอการตัด
บัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระหรือได้รับชำ�ระ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรหรือขาดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ
สำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจาก
ประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเกีย่ วกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำ�ให้กลุม่ บริษทั เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลง
ในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันสำ�หรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกัน สำ�หรับหน่วยภาษีตา่ งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายชำ�ระหนีส้ นิ และสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำ�ระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำ�นวนเพียงพอ
กับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักระหว่างปี

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
-  ออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

               77
2,924
34,006
119,422
156,429

80
1,652
79,976
215,183
296,891

16
1,408
10,606
587
12,617

38
1,442
25,452
67,987
94,919

5. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

เงินฝากประจำ�จาก
สถาบันการเงิน
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - สุทธิ
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

หน่วย : พันบาท
               งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
51,212
93,581
144,793

45,126
51,392
96,518
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38,644
42,522
81,166

22,733
51,392
74,125

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
2558
2557
0.95-3
-

0.90-3
-   

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

              
              
                  
              
                 
              

241,112
145,757
3,287
390,156
(9,810)
380,346

                    1,312
                    8,685
206
2,004
                  12,207
   
392,553

141,140            100,111
118,071
77,583
13,592
1,885
272,803
179,579
(10,127)
(9,810)
262,676
169,769

57,544
87,671
13,551
158,766
(9,810)
148,956

1,616
3,718
704
3,540
9,578
272,254

442
1,900
72
1,203
3,617
152,573

438
7,537
37
2,022
10,034
179,803

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  

                     -

-             13,194

130

                   828

3,547

  828

3,547

            240,284

137,592

86,090

53,867

107,235
64,543
40
3,229
10,797
9,810
13,592             1,885
272,803            179,579
(10,127)
(9,810)
262,676
169,769

77,821
40
9,810
13,551
158,766
(9,810)
148,956

            132,717
                3,230
                9,810
                3,287
            390,156
(9,810)
            380,346
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 		
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บริษัท
บจก.อนิ เตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิง้
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อสี ท์
บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อสี ท์ (ประเทศไทย)
บจก.มเี ดียอินเทลลิเจนซ์
บจก.มเี ดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์)
รวม

ประเภทกิจการ
ลงทุนในบริษทั อื่น
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

หน่วย : พันบาท
ทุนที่ออก
2558 2557

ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน

8,000
$83.33
1,000
20,000
$83.33

สัดส่วน
เงินลงทุน (%)
2558 2557

8,000
$83.33
1,000
20,000
$83.33

40.00
30.00
30.00
33.33
20.00

40.00
30.00
30.00
33.33
20.00

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน-สุทธิ
2558 2557 2558 2557
3,746
2,433
9,576 10,555
321
873
135,962 117,164
-   
532
149,605 131,557

3,200
796
6,667
10,663

3,200
796
-   
6,667
532
11,195

ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษทั ฯ ได้ขายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื ในบริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์) จำ�กัด ให้กบั บริษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
เป็นหุ้นจำ�นวน 16,667 หุ้น เป็นเงิน 532,677.32 บาท
ส่วนแบ่งกำ�ไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้
หน่วย : พันบาท
ชื่อบริษัท
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์
บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ (เมียนม่าร์)
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2558
2557
1,313
(979)
948
32,132
-   
33,414

190
4,802
(1,926)
25,372
-   
28,438
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมระหว่างปี
2558
2557
-   
-   
1,500
13,333
-   
14,833

-   
-   
900
10,000
-   
10,900

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
บจก.อินเตอร์ บจก.เมียนม่าร์ บจก.สปา ทูเดย์ บจก.มีเดียอิน
คอนติเนนตัล สปา ทูเดย์
ฟาร์อีสท์
เทลลิเจนซ์
โฮลดิ้ง
ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

10,155
-   
(791)
-   

38,713
2,488
(9,282)
-   

26,945
194
(26,067)
-   

3,286
-   
3,286
-   
3,286

(3,264)
-   
(3,264)
-   
(3,264)

3,161
-   
3,161
-   
3,161

653,267
47,629
(264,676)
(28,331)
96,395
-   
96,395
-   
96,395

รวม

729,080
50,311
(300,816)
(28,331)
99,578
-   
99,578
-   
99,578

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ที่รับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
บจก.อินเตอร์ บจก.เมียนม่าร์ บจก.สปา ทูเดย์ บจก.มีเดียอิน
คอนติเนนตัล สปา ทูเดย์
ฟาร์อีสท์
เทลลิเจนซ์
โฮลดิ้ง
ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม (ร้อยละ)
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9,364

31,918

40
-   

30
-   

3,746

9,575
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1,072
30
-   
322

407,889
33.33
-   
135,962

รวม

450,243
-   
149,605

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 		
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

บริษัท
บจก.เฟมไลน์
บจก.สปริงบอร์ด พลัส
บจก.อนิ ทิเกรเต็ด คอมมูนเิ คชัน่
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุน-สุทธิ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ประเภทกิจการ
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา
บริการด้านประชาสัมพันธ์

ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน
ถือหุน้ ระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท
ทุนที่ออก
2558 2557
4,000
6,511
3,500

สัดส่วน
เงินลงทุน (%)
2558 2557

4,000
6,511
3,500

       

86.48
99.99
40.00

86.48
52.00
40.00

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน-สุทธิ
เงินปันผล
2558 2557 2558 2557
3,459
3,385
1,400
8,244
(3,385)
4,859

3,459
3,385
1,400
8,244
(3,385)
4,859

22,486
24,216
-   
-   
1,260
1,820
23,746
26,036

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื เงินลงทุนของบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด จำ�นวน 1 บาท เป็นหุ้นจำ�นวน 312,528 หุ้น จากผู้
ถือหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) และมีส่วนต่างของราคาทุนที่ตํ่ากว่าราคาตามบัญชี เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 0.087 ล้านบาท มีผลให้
บริษัทมีสัดส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 99.9986
บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย
บจก.เฟมไลน์
บจก.สปริงบอร์ด พลัส
บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
รวม

ประเทศที่
จัดตั้งและ
สถานที่หลัก
ของธุรกิจ
ไทย
ไทย
ไทย

หน่วย : พันบาท
เจ้าของและสิทธิใน
กำ�ไรขาดทุน
การออกเสียง
เบ็ดเสร็จจัดสรร
ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี สำ�หรับส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม (ร้อยละ) ที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
อำ�นาจควมคุมสะสม
13.52
5,666
26,348
0.0014
-   
-   
60
2,104
21,130
7,770
47,478

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
บจก.สปริง
บจก.อินทิเกรเต็ด
บอร์ดพลัส
คอมมูนิเคชั่น

บจก.เฟมไลน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

371,759
64,066
(228,216)
(12,656)
26,348

15,314
300
(13,583)
-
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55,578
10,813
(25,493)
(5,682)
21,130

รวม
442,651
75,179
(267,292)
(18,338)
47,478

หน่วย : พันบาท
บจก.สปริง
บจก.อินทิเกรเต็ด
บอร์ดพลัส
คอมมูนิเคชั่น

บจก.เฟมไลน์
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินปันผลจ่ายแก่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินสดได้มากจาก (ใช้ไปใน)
กิจการรมดำ�เนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

5,948

-   

(282)

-   

(3,514)

-   

(1,890)

(5,404)

18,509
(43,601)
(26,000)
(51,092)

1,512
-   
-   
1,512

(7,220)
1,791
(3,150)
(8,579)

12,801
(41,810)
(29,150)
(58,159)

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

2,104

รวม

-   

8,052
(282)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์
เงินลงทุน
หลักทรัพย์
เงินลงทุน
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด							
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
34,000
          -   
  34,000
  33,444
          -   
  33,444
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
     32,034
          -   
  32,034
  33,087
          -   
  33,087
บมจ. บูตคิ นิวซิต้ี        
1,670
          -   
    1,670
    1,800
          -   
    1,800
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย        
1,374
          -   
    1,374
    1,338
          -   
    1,338
บมจ. สหพัฒนพิบลู      
39,872
          -   
  39,872
  44,515
          -   
  44,515
บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
      5,456
          -   
    5,456
    4,264
          -   
    4,264
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
            37
          -   
         37
         75
          -   
         75
กองทุนเปิดตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
   250,794
          -   
   250,794
  187,370
          -   
187,370
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด							
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 จำ�นวน 23.89 ล้านบาท และ 23.17 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
          
-   
  32,468
  32,468
          32,492
32,492
รวม
   
365,237
  32,468
397,705
305,893
  32,492
338,385
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์
เงินลงทุน
หลักทรัพย์
เงินลงทุน
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด							
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
     34,000
          -   
  34,000
  33,444
          -   
  33,444
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
     32,034
          -   
  32,034
  33,087
          -   
  33,087
บมจ. บูตคิ นิวซิต้ี        
1,670
          -   
    1,670
    1,800
          -   
    1,800
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย        
1,374
          -   
    1,374
    1,338
          -   
    1,338
บมจ. สหพัฒนพิบลู      
39,872
          -   
  39,872
  44,515
          -   
  44,515
บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
      5,456
          -   
    5,456
    4,264
          -   
    4,264
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
            37
          -   
         37
         75
          -   
         75
กองทุนเปิดตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
   201,031
          -   
   201,031
  134,796
          -   
134,796
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด							
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 จำ�นวน 23.89 ล้านบาท และ 23.17 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
          
-   
  32,468
  32,468
          -   
  32,492
  32,492
รวม
   
315,474
  32,468
347,942
253,319
  32,492
285,811
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุม่ บริษทั ถือเงินลงทุนในหุน้ สามัญมีจ�ำ นวน 17 บริษทั โดยเงินลงทุนทัว่ ไป เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว บริษทั ฯ ประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่นใน
แต่ละรอบปีบญ
ั ชี และบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุน
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10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

ที่ดิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
อาคารและ เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
อาคาร เครื่องใช้ส�ำ นักงาน ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  159,185        84,381
ซือ้ เพิม่ /โอนเข้าระหว่างปี
          -             1,207
จำ�หน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  159,185        85,588
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
          -    (79,325)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
          -   
(2,473)
ค่าเสื่อมราคาตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
          -            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
          -    (81,798)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  159,185          5,056
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  159,185          3,790
ค่าเสื่อมราคาทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558
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สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

84,914
48,507          3,068
1,816             3,143             1,384
(1,787)
(9,540)
84,943
42,110          4,452
(77,024)
(3,637)
1,770
(78,891)
7,890
6,052

(37,822)
(2,511)
6,832
(33,501)

             -   
             -   
             -   
             -   

10,685          3,068
8,609          4,452

รวม

   380,055
       7,550
(11,327)
   376,278
(194,171)
(8,621)
8,602
(194,190)
   185,884
   182,088
    10,857
8,621

ที่ดิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ
อาคาร เครื่องใช้ส�ำ นักงาน ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
159,185        69,421
ซือ้ เพิม่ /โอนเข้าระหว่างปี
1,207
จำ�หน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  159,185        70,628
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
          -   
(64,419)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
          -   
(2,439)
ค่าเสื่อมราคาตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
          -   
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
          -   
(66,858)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  159,185          5,002
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  159,185          3,770
ค่าเสื่อมราคาทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ปี 2558        

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

63,499
26,060          2,082
945             1,315             891
(136)
(2,123)
64,308
25,252          2,973
(59,098)
(2,302)
72
(61,328)

(22,260)
(1,379)
1,729
(21,910)

4,401
2,980

3,800
3,342

   320,247
       4,358
(2,259)
   322,346

             -   
             -   
             -   
             -   

(145,777)
(6,120)
1,801
(150,096)

         2,082
         2,973

   174,470
   172,250

    

7,105
6,120

สินทรัพย์ซง่ึ หักค่าเสื่อมราคาแล้วทัง้ จำ�นวนแต่ยงั ใช้งานอยูป่ ระกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
153,375
127,904
166,260
131,506

ปี 2557
ปี 2558
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11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2558
              15,633
            (19,179)
              (3,546)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2558
2557
16,135
11,966
11,844
(21,618)
(18,448)
(20,324)
(5,483)               (6,482)
(8,480)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
กำ�ไร
มกราคม 2558 (ขาดทุน)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

กำ�ไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1
กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2558 มกราคม 2558 (ขาดทุน)

กำ�ไรขาดทุน ณ วันที่ 31
เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2558

1,962
4,634
9,539
16,135

144
(646)
(502)

-

1,962
4,778
8,893
15,633

1,962
4,633
5,249
11,844

145
(23)
122

-

(778)
(20,840)
(21,618)

40
40

2,399
2,399

(738)
(18,441)
(19,179)

(20,324)
(20,324)

-

1,876
1,876

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
กำ�ไร
มกราคม 2557 (ขาดทุน)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-   
(18,448)
(18,448)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำ�ไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1
กำ�ไร
เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2557 มกราคม 2557 (ขาดทุน)

กำ�ไรขาดทุน ณ วันที่ 31
เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2557

1,725
4,778
10,200
16,703

237
(145)
(660)
(568)

-

1,962
4,633
9,540
16,135

1,007
4,778
6,822
12,607

955
(145)
(1,573)
(763)

-

(695)
(18,800)
(19,495)

(84)
(84)

(2,039)
(2,039)

(779)
(20,839)
(21,618)

(18,840)
(18,840)

-

(1,484)
(1,484)
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1,962
4,778
5,226
11,966

1,962
4,633
5,249
11,844
-   
(20,324)
(20,324)

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2558

2557

19,229
310,423
329,652

24,335
275,243
299,578

12,893
107,450
120,343

19,076
122,020
141,096

35,978
14,609
119
5,440
140
56,286
385,938

24,743
14,700
1,139
10,839
109
51,530
351,108

12,216
8,076
119
1,819
134
22,364
142,707

8,046
10,780
63
5,103
91
24,083
165,179

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ
ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาตร์ประกันภัย
หัก  ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายปีปัจจุบัน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

หน่วย : พันบาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
47,695
51,357
26,242
34,107
2,534
2,069
-   
(7,833)
44,465
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3,002
2,271
1,542
(10,477)
47,695

1,489
1,085
-   
(2,689)
26,127

1,853
1,329
(930)
(10,117)
26,242

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
44,465
47,695
26,127
26,242
-   
-   
-   
-   
44,465
47,695
26,127
26,242

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
หัก  มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

กลุ่มบริษัทกำ�หนดโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณ
อายุและทำ�งานครบระยะเวลาที่กำ�หนด
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลา
ของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณการจากตาราง
มรณะไทยประจำ�ปี 2551 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนประมาณการจากสถิติในอดีตแยกแต่ละแผนกของกลุ่มบริษัท
ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราการลาออก ประมาณการจากข้อมูลในอดีตตามช่วงอายุของพนักงาน

14. ทุนเรือนหุ้น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 1,511,000 บาท (หุ้นสามัญ 151,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน
5,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 6,511,000 บาท (หุน้ สามัญ 651,100 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

15. สำ�รองตามกฎหมาย

สำ�รองตามกฎหมายของบริษัทตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำ�หนดให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ จนกว่าสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนถึงร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท สำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายปันผลไม่ได้

16. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 5 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน 37.50 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการ
ดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2557 จำ�นวน 650 บาทต่อหุน้ ทีช่ �ำ ระเต็มมูลค่าแล้ว และ 162.50 บาทต่อหุน้ ทีช่ �ำ ระ 25 % รวมเป็นเงิน 26 ล้านบาท
โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนิน
งานสำ�หรับปี 2537-2553 จำ�นวน 9 บาทต่อหุ้น สำ�หรับหุ้นที่เรียกชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว และจำ�นวน 4.5 บาทต่อหุ้น สำ�หรับหุ้นที่เรียก
ชำ�ระแล้ว 50% รวมเป็นเงิน 3.15 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

97

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นเงิน 52.50 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการ
ดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2556 จำ�นวน 700 บาทต่อหุ้น ที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว และ 175 บาทต่อหุ้นที่ชำ�ระ 25% รวมเป็นเงิน 28 ล้านบาท
โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนิน
งานสำ�หรับปี 2556 จำ�นวน 13 บาทต่อหุน้ สำ�หรับหุน้ ทีเ่ รียกชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว และจำ�นวน 6.5 บาทต่อหุน้ สำ�หรับหุน้ ทีเ่ รียกชำ�ระแล้ว
50% รวมเป็นเงิน 4.55 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

17. รายได้อื่น

รายได้อื่นได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงิน สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2558
27,340
8,175
ปี 2557
31,152
11,149

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำ�คัญ ดังนี้

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
410,953
426,323
152,496
172,741
191,884
197,028
85,969
102,492
8,622
10,857
6,120
7,105
877
724
877
724

19. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สำ�หรับปีปัจจุบัน
(17,486)
(9,711)
(5,958)
(1,130)
(17,486)
(9,711)
(5,958)
(1,130)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
(462)
(725)
122
(763)
(462)
(725)
122
(763)
รวม
(17,948)
(10,436)
(5,836)
(1,893)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี
ภาษีเงินได้ในส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้กำ�ไรระหว่างกัน
อัตราภาษีที่แท้จริง

2557

หน่วย : พันบาท
129,860
25,972
(1,030)
(80)
358
-   
(310)
(7,032)
70
17,948

20

14

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

หน่วย : พันบาท
81,392
16,278
(856)
(75)
595
109
-   
(5,687)
72
10,436

20

13

บริษทั ฯ ย่อย มีผลขาดทุนทางภาษียกไปทีย่ งั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 4.34 ล้านบาท และ 5.95 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีจึงพิจารณาไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกีย่ วข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
อัตราภาษีที่แท้จริง

20

8

2557

หน่วย : พันบาท
72,900
14,580
(8,746)
(71)
73
5,836

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

4

หน่วย : พันบาท
49,138
9,828
(8,243)
(38)
346
1,893

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554
ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

20.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือคา้ํ ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์
เพื่อคา้ํ ประกันต่อหน่วยงานราชการเป็นจำ�นวน 3.77 ล้านบาท และ 1.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยนำ�เงินฝากประจำ�ประเภท
3 เดือนไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำ�ประกัน
20.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาการบริการด้านการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT)
กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทดังกล่าวให้สิทธิกับบริษัทฯ ในการใช้ชื่อทางการค้ารวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ
การบริหารงานให้ลกู ค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกีย่ วกับลูกค้าของบริษทั ฯ ภายในประเทศและในภูมภิ าคนี้ โดยบริษัทฯ
มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวปีละ 3 ล้านบาท
20.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชย์รวม 12 ล้านบาท
ซึ่งคํา้ ประกันโดยกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือไม่มีหลักทรัพย์และบุคคลคา้ํ ประกัน
20.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทั ฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจำ�นวน 200,000 USD
		 หรือเทียบเท่า
20.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาที่ยังไม่รับรู้
จำ�นวนเงิน 13.10 ล้านบาท และ 14.59 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

21. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ ส่วนหนึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกัน งบการเงินนี้ ได้รวมผลของรายการดังกล่าว โดยใช้นโยบาย
การกำ�หนดราคาที่เป็นราคาตลาดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
และรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่มีสาระสำ�คัญดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
สินทรัพย์				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
241,112
141,140
100,111
57,544
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า
19,229
24,335
12,893
19,076
เงินมัดจำ�
120
194
377
377
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าบริการรับ
รายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น

347,174
3,312
14,034
1,080

292,408
3,818
11,645
600

117,327
7,410
5,444
480

77,833
6,474
5,463
480

42,481

38,381

30,283

30,466

100

22. ส่วนงานดำ�เนินงาน

กลุม่ บริษทั ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนัน้ จึงไม่มกี ารจัดแสดงข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีจ่ ะต้องเปิดเผย

23. เครื่องมือทางการเงิน

กลุม่ บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยและกระแสเงินสดในปีปัจจุบันและในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมหรือหนี้สินที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ เป็นจำ�นวนเงินทีม่ นี ยั สำ�คัญ ดังนัน้ ปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนัยสำ�คัญ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่เป็นทางการค้าภายหลังที่ได้กำ�หนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย กลุ่มบริษัทมีการติดตาม
การชำ�ระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความสำ�คัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชำ�ระนานเกินกำ�หนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำ�หรับลูกหนีร้ ายทีค่ า้ งชำ�ระนานเกิน 1 ปี ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ คาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้การค้า
รายงานลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 6
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จำ�นวนเงินของตราสารที่อ้างเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน วิธีการและ
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันใกล้

24. การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดำ�รงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน
และเพื่อการดำ�เนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึง่ บริษทั ฯ กำ�หนดว่าเป็นผล
ของกิจกรรมการดำ�เนินงานหารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

25. เงินทุนสะสมพนักงาน

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2-5 (ขึ้นอยู่กับอายุปีของการทำ�งาน) ของเงินเดือนพนักงานและ
เงินทีบ่ ริษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณีทอ่ี อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว
โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

26. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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โครงการสคูล โปรเจ็ค
( School Project ) ปท่ี 9
“We Share
ปนความสุข
ปนความรูส ตู รใหม”

ในป 2558 นี้นับเปนปที่ 9 แลว ที่บริษัทฯ รวมกับลูกคาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตโครงการสคูล โปรเจ็ค
( School Project ) ตอเนื่องเปนประจำทุกป ในปนี้บริษัทฯไดจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม (ซีเอสอาร) ในชื่อ “We Share
ปนความสุข ปนความรูสูตรใหม” โดยมีผูบริหารและทีมงานออกเดินสายไปพบลูกคาถึงออฟฟิศในชวงตลอดเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกคามามีสวนรวมในการแบงปนรวมกัน โดยการถายรูปในชุดนักเรียน
และโพสตรูปนั้นลงสื่อออนไลน โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนจำนวน Like และ Share ที่ไดจากการที่ลูกคาโพสตภาพ
ในชวง 1 สัปดาห นับตั้งแตวันที่โพสต เปนเงินบริจาคเพื่อจัดสรางฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning : BBL)
ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี ซึ่งประกอบไปดวย
1. สนามเด็กเลน (PLAYGROUND)
2. หองเรียนกระตุนสมอง (BRAINY CLASSROOM)
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (INNOVATION)
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะ
กระตุนการเรียนรูตามสมองของเด็กแตละคนผานการออกกำลัง การเรียน การเลน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพ
เด็กๆใหพรอมสำหรับทุกการเรียนรูและเติบโตขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
ทางบริษัทฯไดสงมอบฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning : BBL) ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี เมื่อ
25 พฤศจิกายน 2558 และบริจาคโตะอาหารพรอมเกาอี้จำนวน 10 ชุด เพื่อเปนของขวัญใหนองๆ มีกำลังใจและมี
ความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กำลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่นำของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุน
เปนอีกหนึ่งวันที่นองๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทำใหทีมงานของฟารอีสท ดีดีบี
และลูกคาทุกรายที่ไดรวมกิจกรรมวี แชร ในฐานะผูใหพลอยมีความสุขตามไปดวย

โครงการ
CBS
Academy

CBS
ACADEMY

บริษัทฯไดริเริ่มโครงการ CBS Academy ขึ้นในปนี้เปนปแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนรุนใหม
ใหพรอมกาวเขาสูโลกของการทำงานโฆษณาอยางมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรมเวิรกช็อปและ
ประกวดผลงานสื่อสารการตลาด เพื่อสรางสรรคนักโฆษณาคลื่นลูกใหมประดับวงการ
CBS Academy เปนโครงการถายทอดความรูดานการสื่อสารการตลาดแกนิสิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรก
เพื่อสรางนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรูความเขาใจและสามารถทำงานสรางสรรคที่ตอบโจทย
การตลาดไดจริง ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลคารวม 100,000 บาท และยังไดไปศึกษาดูงานที่สำนักงานดีดีบี ประเทศ
สิงคโปร พรอมโอกาสในการเขาทำงานกับบริษทั ฯในเครือฟารอสี ท ดีดบี ี โดยเปดโอกาสใหนสิ ติ นักศึกษาทุกชัน้ ป ไมจำกัด
สาขาวิชา เขารวมเวิรก ชอปเพือ่ เพิม่ พูนความรูด า นการทำงานกับผูเ ชีย่ วชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัส
บรรยากาศการทำงานโฆษณาภายใตสภาพแวดลอมจริง โดยมุงเนนใหผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูที่ได ไป
สรางสรรคเปนผลงานโฆษณาทีส่ ามารถบรรลุผลทางการสือ่ สารไดตามเปาหมายและสอดคลองกับสถานการณจริง
โครงการนีจ้ งึ เปนประโยชนตอ นิสติ นักศึกษา และนักการโฆษณารุนใหม และเปนการตอกย้ำวิสัยทัศนของบริษัทฯในการ
เปน “ผูน ำในการสรางความสำเร็จของลูกคาดวยความคิดสรางสรรคทต่ี อบโจทยการตลาด” (The Leader in Creative
Business Solutions) โดยการใชความรูค วามเชีย่ วชาญดานการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทำใหเกิด
งานโฆษณาที่สามารถสื่อสารไปถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายทางการตลาด

www.fareastddb.com

