
   

 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2559 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
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The Leader in Creative Business Solutions 
 
 
ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื คอืความสาํเร็จทีแ่ทจ้รงิ 

 
 เพราะมคีวามสําเร็จอยา่งยั่งยนื...เป็นเป้าหมาย 

ความคดิสรา้งสรรคข์องเรา จงึยนือยูบ่นหลักการทีว่า่ 
 
เราตอ้งใสใ่จความสําเร็จของลกูคา้...กอ่นเริม่คดิงาน 
เราตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของลกูคา้...อยา่งถอ่งแท ้
เราตอ้งรูจั้กผูบ้รโิภค...อยา่งรอบดา้น 
เราตอ้งสรา้งสรรคก์ลยทุธท์ีแ่ตกตา่ง...แตต่อบโจทย ์

 
เมือ่ทกุองคป์ระกอบทํางานรว่มกนัอยา่งกลมกลนื 
เทา่กับเราสรา้งคณุคา่ใหก้ับแบรนดไ์ดอ้ยา่งถาวร  
สรา้งความผกูพันระหวา่งสนิคา้และผูบ้รโิภคไดล้ํ้าลกึ 
 
และเหนอืสิง่อืน่ใด… 
คอืสรา้งความสําเร็จใหก้ับธรุกจิ...ไดอ้ยา่งมั่นคง 
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สารบัญ 

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ 
ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 
Business Group 
 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 ลูกคาและสินคาท่ีบริษัทฯ ดูแล 
 ปจจัยความเสี่ยง 
 ขอมูลท่ัวไปและขอมลูสําคัญอื่น 
 ผูถือหุน 
 นโยบายการจายเงินปนผล 
 โครงสรางการจัดการ 
 การกํากับดูแลกิจการ 
 ความรับผิดชอบตอสังคม 
 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 รายการระหวางกัน 

Financial Status 
 การวิเคราะหและอธิบายของฝายจัดการ 
 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตอรายงานทางการเงิน 
 งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

Recognitions 
 Our Work 
 Our CSR 
 
*ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1)ของบริษัท ที่แสดงไวใน 

www.sec.or.thหรือเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 
           ปี 2559 นับเป็นปีทีม่คีวามผันผวนทางเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่งในวงการ 

โฆษณา ปัจจัยจากเหตกุารณ์ทัง้ในประเทศ และสถานการณ์โลก ทําใหเ้กดิการชะลอตัวในการ
ใชง้บโฆษณาในทกุๆ ดา้น สง่ผลใหใ้นปีนี ้ผลประกอบการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายได ้
จากการใหบ้รกิารและคา่นายหนา้ทัง้ส ิน้ 739.97 ลา้นบาท เพิม่จากปี 2558 จํานวน 2.62 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.35  มกํีาไรสทุธ ิ115.58 ลา้นบาท เพิม่จากปี 2558 เป็นจํานวน 
5.42  ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.92 

 
ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน ยังคงมุง่มั่นทีจ่ะสรา้งความเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ ดว้ยการพัฒนา
ประสทิธภิาพในการทํางานใหเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง และพรอ้มจะทุม่เทแรงกายแรงใจปฏบิัต ิ
หนา้ทีอ่ยา่งเต็มความสามารถ รวมถงึการขยายธรุกจิใหม่ๆ  ฐานลกูคา้ใหมแ่ละตลาดใหมต่ามทศิ
ทางการเปลีย่นแปลงของโลก 
 
บรษัิท ฟารอ์สีท ์ดดีบี ีจํากัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคณุมายังผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ 
พนักงานและพันธมติรทางธรุกจิทกุทา่น รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ทีย่นืหยัดเคยีงขา้ง
การดําเนนิงานของบรษัิทในทกุสถานการณ์ โดยเราจะยดึมัน่ดําเนนิงานตามหลักการกํากับดแูล
กจิการทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส ซือ่สตัยส์จุรติ โดยเนน้ใหค้วามสําคัญกับนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรรั์ปชัน่  เพือ่นําพาบรษัิทสูค่วามสําเร็จอยา่งมั่นคง 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท ดีดบีี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตัง้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที่ 212(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน ไดแก นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท นายวชิิต ตนัติอนุนานนท นางฉัตรทอง ทิพยกะลนิ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ และนางสุรีย หมื่นนรินทร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป  

ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 คร้ัง โดย 
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เขารวมประชุม 4/4 คร้ัง 
นายอมร อัศวานันท เขารวมประชุม 3/4 คร้ัง  
นายวิชิต ตันติอนุนานนท เขารวมประชุม 4/4 คร้ัง 
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เขารวมประชุม 4/4 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมี

การประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหาร ผูจัดการฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เปน
สาระสําคัญตองบการเงิน รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีและสอบถามความคืบหนาในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบ
ภายใน   มีการพิจารณาและสอบทานเร่ืองตางๆ ที่มีความสําคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้

1. สอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 2559 โดยรวมประชุมกับฝายบริหาร ฝาย
บัญชี ฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเก่ียวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่
ผานมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน รายการที่ไมใชรายการปกติที่มีนัยสําคัญ รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชี และมี
ความเห็นรายงานทางการเงนิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนนิงานของบริษัทและบริษัทยอย มีความถูกตองครบถวน เชื่อถือ
ได การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

2. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่เก่ียวโยงกันเปน
การดําเนินการตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีความเปนธรรมสมเหตุผล โดยไมพบรายการใดที่
ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ  

3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดย
พิจารณาจากความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทยอยและบริษัทรวม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และที่
ประชุมฯ ไดมีมติอนุมัติให นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือนายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 ในนามบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เนื่องจาก 

- เปนผูมีคุณสมบัติที่มีความเปนอิสระเพียงพอ เหมาะสมและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยไมมีความสัมพันธหรือ  
  มีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัท  
- มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบและปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีมาตลอด  
- ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหมไดดีมีความชัดเจน 
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทใน

เครือประจําป 2559 พบวามีความเหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินกิจการของบริษัท 

5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในประจําป 2559 รวมถึงใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว 
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รวมทั้งใหบรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอรรัปชั่น ตามนโยบายของบริษัท ที่ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหบริษัท และบริษัทยอยดําเนิน
กิจการตาง ๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายที่
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอ
เพิ่มเติมขอบเขตหนาที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน  

8. การรายงานเก่ียวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หาก
พบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
ในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใด ที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว 

9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณที่อาจมีผลกระทบ
ตอการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น โดยมีการติดตามการดําเนินการ การประเมินความ
เสี่ยงจากสถานการณ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษทั 

สรุปโดยรวมในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและเปนอิสระโดยไมมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไดรับขอมูลและความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

(นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ 
   

เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เนื่องจากสงผล
กระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน การประกอบธุรกิจ และการทุจริต
คอรรัปชั่น เพ่ือติดตามและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไมใหเกิดเหตุการณท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะการดําเนินธุรกิจ ใหการ
บริหารงานมีความโปรงใส มีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล   
ในปท่ีผานมา บริษัทไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นข้ึน ประกอบดวย นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นายวิชา ลดาลลิต
สกุล นางสาววราภรณ กุลสวสัดิ์ภักดี นางสุรีย หม่ืนนรินทร และนายอนุพล ภวพูนผล  และนางสาวสุจิตรา  มากะนิตย เปน
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  
 ในรอบป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดมีการประชุมรวมกันรวมกัน 4 ครั้งโดย 
 
 นายวิชิต   ตันติอนุนานนท  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
 นางชัยลดา   ตันติเวชกุล     เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง 
 นางมาลี   ลีลาศิริวงศ  เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง 
 นายอาทร  เมฆนพรัตน  เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง 
 นายวิชา   ลดาลลิตสกุล  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
 นางสาววราภรณ  กุลสวัสดิภักดี  เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง 
 นางสุรีย   หม่ืนนรินทร  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
 นายอนุพล  ภวพูนผล  เขารวมประชุม 3/3 ครั้ง 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการบริหารงานและทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหนาท่ีในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับท่ัวท้ังองคกรอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกรตามท่ีไดประกาศเจตนารมณ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดปฏิบัติหนาท่ีและมีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายตาม
นัยดังนี้ 
 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดประสิทธิผลและความชัดเจน
ตอเนื่อง เพ่ือจัดการความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีสําคัญเปนลําดับ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร 
3. ดูแลใหบริษัท มีการวางกรอบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญการรับทราบสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

โดยสรุป ในรอบป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดมีการประชุมเก่ียวกับความเสี่ยงท่ี
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานท้ังองคกร ไดประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน มีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
ใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นเพ่ือให
แกไขปญหาท่ีสําคัญอยางเรงดวนใหทันทวงที ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับ 
 
 
 
 
 

(นายวชิิต ตนัติอนุนานนท) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 
 ('000 บาท) 

 
ป 2559 ป 2558 ป 2557 

ขอมูลงบการเงินรวม 
   รายไดจากคานายหนาและบริการ 739,966  737,352  731,553  

รายไดรวม 831,486  823,726  808,669  
กําไรข้ันตน 326,717  326,400  305,230  
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 135,098  128,113  84,824  
กําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 115,584  110,165  73,702  
สินทรัพยรวม 1,649,266  1,453,040  1,363,275  
หนี้สินรวม 548,121  437,282  405,183  
สวนของผูถือหุน 1,101,145  1,015,757  958,092  
อัตราสวนทางการเงิน 

   อัตราสวนสภาพคลอง 
   อตราสวนสภาพคลอง  (เทา) 1.72 1.80 1.93 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.71 1.79 1.88 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงนิสด (เทา) 0.25 0.40 0.26 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.32 4.93 4.52 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84 74 81 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.18 3.68 3.66 
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วนั) 115 99 98 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

   อัตรากําไรข้ันตน (%) 44.15 44.27 41.72 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%) 15.62 14.94 10.07 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยรวม (%) 7.45 7.82 5.52 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 10.92 11.16 7.87 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 14.10 13.61 9.08 
เงินปนผลตอหุน (บาท)  *7.00  6.00  5.00  
มูลคาตามบัญชตีอหุน (บาท) 147.23 135.81 128.10 

 
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2560 
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Business Group  

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเก่ียวโยงกันดงันี ้
 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม 
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนทีป่รึกษาและใหบริการดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงานที่มีความคิดสรางสรรค

และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสาํคัญกับการประเมินผลและประสทิธิภาพของการสื่อสาร 
ทั้งนี้บริษทัมีความเชื่อวาความสาํเร็จทางธุรกิจของลูกคาเปนหัวใจที่จะทําใหบริษัทเตบิโตตอไปไดอยางยั่งยนื 
 
การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการสื่อสารแบบครบวงจรเร่ิมตั้งแตการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มี
ผลกระทบตอยี่หอตราสนิคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคชัน่สปริง
บอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการสรางการสื่อสารตราสนิคาใหโดดเดนอารโอไอ สปริงบอรด (ROI 
Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิดใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อ
โฆษณาสําหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิตอล รวมไปถึงการประชาสัมพนัธและการจัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวจิัยตลาด
และผูบริโภค ไมวาจะเปน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการศึกษาวิเคราะหความตองการขอผูบริโภคผานกลยุทธ ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี 
อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชีย่วชาญของบริษัท 
 
การรับจางทําของ 

บริษัทรับจางผลิตชิน้งานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทย ุชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อ
ดิจิตอล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผนการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรม เปนตน 
 
นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา 

บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอล เปนตน โดยบริษัทจะไดรับรายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2559     

-ไมมี – 
 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท     

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษทั 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)   
เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาและดาํเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคาทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวย

สนับสนนุใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการสือ่สารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิน้งานโฆษณา การ
วางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบในการสื่อสารดานอ่ืนๆ ตลอดจนการ
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ประเมินผลประสทิธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจยัโดยกําหนดวสิัยทัศนของบริษทัไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูนําในการสราง
ธุรกิจใหลูกคาดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions)  

บริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) 
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) มีอัตราการลงทนุ 86.48% ดําเนินธุรกิจดานการ

สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยทุธ การสรางแบรนดการวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ 
ทั้งสื่อออฟไลนและออนไลน การผลิตชิน้งานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะมุงมัน่สรางสรรค
งานทีต่อบโจทยทางการตลาดใหกับลูกคา ให มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานงึถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมทีีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพใน
การแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจทุกขนาด ไดอยางครบถวน กวางขวางและหลากหลายโดยกําหนด
วิสัยทัศนของบริษทัไวคือ “สรางผลลัพธที่ดีทีสุ่ดใหแกลูกคา” (Generate the Best Results) 

บริษัท สปริงบอรดพลัส จํากัด (บริษัทยอย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จาํกัด 
ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาทโดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ใหบริการดานความคิด

สรางสรรค รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย
ลูกคาใหม ที่ตองการความแปลกใหม ในสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลงและการแขงขันสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต  
 
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ   

1. บริษัทมุงเนนในการสรางสรรคงานสื่อสารที่มีประสิpทธืภาพ เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งใน
กลยุทธการทํางานคือ ROI ®  

 R ( Relevance) คือแนวความคิดตองโดนความตองการของผูบริโภค 
 O ( Originality)  แนวความคิดทีไ่มเหมือนใคร เปนความคิดแรกเร่ิม  
 I (Impact) แนวความคิดทีส่งผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ 
2. บริษัทมุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ไมวาจะเปนการสรางตรา

สินคา การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสมัพันธ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธกับ
ลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาโดยการแนะนาํจากลูกคาเดิม หรือการขอเขาไปแนะนาํตัวกับ
ลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหาร และใหบริการลูกคารายใหมๆทําใหบุคลากรของบริษัทมีความชํานาญในสนิคาและบริการที่
หลากหลายมากข้ึน 

4. บริษัทมุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อวาบุคลากรที่ดี
สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนาํใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และกาวหนาตลอดไป 

 5. บริษัทเห็นความสําคัญยิง่ของการปรับตัวใหเขากับสถานการณของอุตสากรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว จึงเนนการพฒันาองคกรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลีย่นแปลงดังกลาวเพื่อใหบริษัท
เจริญกาวหนาและมผีลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง 

ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ    
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอ่ืนของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ มี

ความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษทัทําโฆษณา 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ  
 
โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ดําเนินการ

โดย 

% การ
ถือหุน
ของ

บริษัทฯ 

ป 2559 ป 2558 ป 2557 

รายได % รายได % รายได % 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

บมจ.ฟารอีสท        

รายไดคานายหนาและบริการ ดีดีบี  285,041 77.60 302,233 80.96 328,320 83.35 
เงินปนผลรับ   54,236 14.76 43,732 11.71 41,216 10.46 
รายไดอื่น   28,060 7.64 27,345 7.33 24,348 6.19 
รวมรายได   367,337 100.00 373,310 100.00 393,884 100.00 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

บจ.เฟมไลน 86.48       

รายไดคานายหนาและบริการ (ยอย)  319,943 92.36 320,356 93.02 292,755 93.28 
รายไดอื่น   26,484 7.64 24,021 6.98 21,097 6.72 
รวมรายได   346,427 100.00 344,377 100.00 313,852 100.00 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

บจ.สปริง
บอรด 

99.99       

รายไดคานายหนาและบริการ พลัส  11,774 99.99 11,922 99.99 - - 
รายไดอื่น (ยอย)  1 0.01 1 0.01 748 100.00 
รวมรายได   11,775 100.00 11,923 100.00 748 100.00 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

บจ.อินทิเกร
เต็ด 

40.00       

รายไดคานายหนาและบริการ คอมมูนิเคชั่น  132,068 99.36 112,698 98.82 110,960 98.94 
รายไดอื่น   848 0.64 1,343 1.18 1,191 1.06 
รวมรายได   132,916 100.00 114,041 100.00 112,151 100.00 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

             
บจ.มีเดีย 

33.33       

รายไดคาบริการ อินเทลลิเจนซ  111,967 32.44 135,630 38.41 138,379 41.88 
สวนลดรับ   228,453  66.19 208,898 59.16 189,305 57.29 
รายไดอื่น   4,734 1.37 8,565 2.43 2,738 0.83 
รวมรายได   345,154 100.00 353,093 100.00 330,422 100.00 

นายหนาตัวแทน /บริการดาน
โฆษณา 

บจ.ดิจินคร 40.00        

รายไดจากการใหบริการ   5,846 97.89 - - - - 
รายไดอื่น   126 2.11 - - - - 
รวมรายได   5,972 100.00 - - - - 

 
หมายเหตุ บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ มกีารจดัประเภทบัญชีใหม  
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ลูกคาและสินคาท่ีบริษัทดูแล 

 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
บริษัท โกลบิช เวนเจอร จํากัด 
บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน คอนซูเมอร (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 
บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จํากัด 
บริษัท เดอะสตรีท รีเทล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท ฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด 
บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด 
บริษัท แปซิฟค ซูกา คอรเปอเรชั่น จํากัด 
บรษัิท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูนิลีเวอร เอเชีย จํากัด 
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
บริษัท สยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด 
บริษัท สยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
 
อาหารและเครื่องดื่ม 
ขนมปงฟารมเฮาส 
เครื่องด่ืมบํารุงกําลังกระทิงแดง 
เครื่องด่ืมบํารุงกําลังเรดด้ี 
เครื่องด่ืมผสมคาราจีแนนเจเล  
เครื่องด่ืมสตารอินฟนิต้ี 
เครื่องด่ืมอควาฟนา วิตซา 
โจกมามา 
ชาลิปตัน ไอซที  
ซอยเกริตริวอง 
นํ้าเชื่อมมิตรผล 
นํ้าแรธรรมชาติ มองตเฟลอ 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปตรามามา 
มามา ราเมง 
มามา โอเรียนทอล คิทเชน 
มามาตระกูลเสนขาว 
โยเกิรตริชเชส  
ไอศกรีมวอลล 

เส้ือผาและเครื่องแตงกาย 
ชุดชั้นใน วาโก 
รองเทากีฬาและรองเทานักเรียน แพน 
รองเทานักเรียนพีเอส.จูเนียร 
เส้ือผาและเครื่องแตงกาย แอรโรว 
ผลิตภัณฑลาคอสท 
 
ผลิตภัณฑสําหรับครัวเรือนและของใชสวนตัว  
ครีมปองกันทองลายไอนิว  
เครื่องสําอางบีเอสซี คอสเมโตโลจี 
แชมพูขจัดรังแคคิวลีน  
แชมพูฟอลเลส 
นํ้ายาปรับผานุมไฮคลาส  
นํ้ายาลางจานไลปอนเอฟ  
ผงซักฟอก 108 ชอป 
ผลิตภัณฑซักผาเฟรช แอนด ซอฟท 
ผลิตภัณฑเด็กโคโดโม 
ผลิตภัณฑผิวหนาคลีนแอนดเคลียร 
ผลิตภัณฑผิวหนานูโทรจีนา  
 
วัสดุและอุปกรณกอสรางและตกแตง 
กระเบ้ืองคอตโต  
กอกนํ้าคอตโต 
สุขภัณฑคอตโต  
ผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบ จิงโจเหล็ก 
ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส 
 
เครื่องเขียน 
ปากกาควอนต้ัม / ปากกาลบคําผิดควอนต้ัม  
ปากกาลบคําผิดตราชาง / แฟมตราชาง 
สีมาสเตอรอารต 
 
บริการ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารกรุงไทย 
 
อื่นๆ 
เกาอี้ปรับเอนเพ่ือการพักผอน เล-ซ่ี-บอย 
เดอะสตรีท 
สถานบริการนํ้ามันและนํ้ามันเชื้อเพลิงเอสโซ 
สถานีโทรทัศนชอง 7 HD  
สายแลนลิงค 
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ปจจัยความเสี่ยง 

 
บริษัทไดตระหนักถึงความสาํคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใตการเปลีย่นแปลงของปจจัยภายในและ

ภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท บริษทัมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีระบบมีการเฝาระวัง และการใชมาตรการตาง 
ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนือ่ง ปจจัยความเสี่ยงที่อาจทาํใหเกิดผลกระทบอยางมนีัยสาํคัญตอการบรรลุเปาหมายในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีดังนี ้

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ  

นับตั้งแตป 2557 เปนตนมาสภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ การ
บริโภคและกําลังซื้อโดยรวมของประเทศลดลง รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศก็ลดลงเชนกัน ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ
รายไดของบริษัท เนื่องจากลูกคามีการชะลอหรือตัดงบประมาณการใชงบโฆษณา รวมทัง้มีผลกระทบตอการหาลูกคาใหม
เชนกัน 

 
2.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค 

บริษัทมีลูกคาระดบัโลกและระดบัภูมิภาค ซึ่งมีนโยบายที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อใหการสื่อสารในทุก
ประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายภายในบริษทัโฆษณานั้น ๆ เพื่อสงเสริมดาน
ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ บริษัทมีการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบ ี
เวิลดไวดนัน้ ทาํใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม หากลกูคาในระดับโลกหรือภูมิภาคมี
นโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขายดีดีบีทั้งหมดก็จะสงผลกระทบทาํใหบริษัทสญูเสียลูกคาและรายไดอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน 

 

3. ความเสี่ยงจากผลของการเปลีย่นแปลงสื่อโฆษณาใหมๆ มาแทนสื่อโฆษณาเกา เชน โทรทัศน หนังสือพิมพและอ่ืน ๆ  

ผลกระทบจากสื่ออ่ืนที่เกิดข้ึนใหมในยุคดิจิตอลไดมาทดแทนสือ่โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพอ่ืนซึ่ง
เคยเปนสื่อหลักที่สามารถสื่อสารขอมูลถึงผูบริโภคมากที่สุดตรงตามกลุมเปาหมาย ปจจบุันมสีื่ออิเลคทรอนิคสที่เขาถึงผูบริโภค
ไดรวดเร็วแตไดเฉพาะคนบางกลุม เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศนผานดาวเทียม โทรทัศนในระบบดิจิตอล หรือสื่ออ่ืนที่ติดตอผาน
ทางโซเชยีลมีเดียตาง ๆ เชน ไลน เฟซบุค ทวิตเตอร เปนตน บริษัทตองปรับแผนการโฆษณา การวิจัยตลาด การรวบรวมขอมูล
ทางการตลาดที่มผีลตอการวางแผนโฆษณา เพื่อสงเสริมการตลาดใหกับสินคาและบริษัทเจาของผลิตภัณฑใหเขาถึงผูบริโภคได
ใหไดมากที่สุดเพื่อสรางยอดขายใหเติบโตข้ึน และสามารถวัดผลสําเร็จใหเปนรูปธรรมใหกับบริษัทลูกคาดวย 

 
4. ความเสี่ยงจากการแขงขันทางการตลาด  

ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่มีการแขงขันที่ดุเดือด เพื่อที่จะหาลูกคาใหมเขาบริษัท ดังนัน้บริษัทตองติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาตองมีการปรับกลยุทธ ใหทันกับสถานการณในการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาเทคโนโลยี่การ
สื่อสารที่ทนัสมัยอยูเสมอ ความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝมือ บริษัทจาํเปนตองพฒันาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตผลงานใหลกูคาพึงพอใจและประสบผลสาํเร็จในการสงเสริมการขายตามเปาหมายตามที่วางไว 

 
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิด อุบัติภัยรายแรง เหตุการณความไมสงบ หรือภัยธรรมชาติ  

ในป 2559 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบตอการดาํเนินกิจการมีการหยุดหรือชะลอการโฆษณาทันทีในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณข้ึนเพื่อแสดงความไวอาลัย 
ดังนั้นกิจกรรมการทําประชาสัมพันธหรือเปดตัวสินคาของลูกคาจึงตองระงับไวชั่วคราว  

ความเสี่ยงจากอุบัติภัยที่รายแรง เหตุการณความไมสงบหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนไดโดยไมสามารถคาดคะเน
ลวงหนาได หากเกิดข้ึนแลวยอมมีผลกระทบทําใหบริษัทตองหยดุใหบริการชั่วคราวมีผล ทําใหสญูเสียรายไดอยางมากเชนกัน 
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ขอมูลท่ัวไปและขอมลูสําคัญอื่น 
ขอมูลท่ัวไป 

 ขอมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงาน 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประกอบธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001528 
โทรศัพท (66) 2 3543333 
โทรสาร (66) 2 6449551 
Website  www.fareastddb.com  
E-mail Address fareast@fareastddb.com  
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 

 ขอมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
1.บริษัท เฟมไลน จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท 0-2354-3555 
 โทรสาร 0-2354-3556 
 ประเภทธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงิน 10 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 86.48% 
2. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด  
 ที่ตั้งสํานักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท 0-2354-3577 
 โทรสาร 0-2354-3578 
 ประเภทธุรกิจ รับจางผลิตชิ้นงานโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 651,100 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 6,511,000 บาท 
 อัตราการลงทุน 99.99% 
3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท 0-2354-3588 
 โทรสาร 0-2354-3589-90 
 ประเภทธุรกิจ บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 5 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 40% 
4. บริษัท ดิจินคร จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท 0-2354-3573 
 โทรสาร 0-2644-9551 
 ประเภทธุรกิจ ใหบริการธุรกิจโฆษณาทางดิจิตอล 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 10 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 40% 

15 
 

mailto:fareast@fareastddb.com


   

5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2651-5377 
 โทรสาร 0-2651-5370 
 ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 20 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 30% 
6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 163 อาคารรัชภาคย ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท 0-2258-9094 
 โทรสาร 0-2258-9095 
 ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงิน  1 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 30% 
7. บริษัท เมียนมารสปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด 
 ที่ตั้งสํานักงาน 174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดยางกุง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร 
 โทรศัพท 95-1-524722 
 โทรสาร 95-1-527507 
 ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500 หุน เปนเงิน 83,333 ดอลลารสหรัฐฯ 
 อัตราการลงทุน 30% 

 
บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ 
นายทะเบยีนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

 โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผูสอบบัญช ี นายอธิพงศ อธิพงศสกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศสนนัทและ/หรือ นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล 
 บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด 
 100/72ชั้น 22 เลขที่ 100/2อาคารวองวานชิ บี  

ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 

ขอมูลสําคัญอ่ืน 
 - ไมมี – 
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รายละเอียดการถือหุนไขว 
  

FE ถือหุนในบริษัทอ่ืน 
บริษัท

อ่ืนถือหุนใน FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
สัดสวน 
ที่ถือ(%) 

สัดสวน 
ที่ถือ(%) 

1 การถือหุนเกินกวา 50%   

 
(ก) บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ  
ตองไม ถือหุนไขวในบริษัทอ่ืน   

 
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกินกวา 50% บริษัทอ่ืน  
ตองไมถือหุนไขวในบริษทัฯ   

 
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอ่ืน ตั้งแต 2 บริษัท
ข้ึนไปบริษัทอ่ืนเหลานั้นตองไมถือหุนไขวระหวางกัน 

  

 1. บจ. เฟมไลน  86.48 - 
 2. บจ. สปริงบอรด พลัส  99.99 - 

2 การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%   

 
(ก) บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 
50% บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 10% 

  

 
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 
50% บริษัทอ่ืน ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10% 

  

 1. บจ. ดิจินคร  40.00 - 
 2. บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น  40.00 - 
 3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ  30.00 - 
 4. บจ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย)  30.00 - 
 5. บจ. เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท  30.00 - 

3 การถือหุนไมเกินกวา 25%   

 
(ก) บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม 
ถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 25% 

  

 
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืนไมเกินกวา 25%บริษัทอ่ีน ตอง
ไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25% 

  

 1. บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.33 12.30 
 2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 0.28 14.08 
 3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 0.29 10.64 

 
หมายเหตุ :  บร ิษัทมีการถือหุนไขวระหวางกัน แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมลีักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางกันที่ขัดหรือแยง กับ

หลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที ่ทจ.28/2551 เร่ือง “การขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม” 

ขอ 14 
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ผูถือหุน 

โครงสรางการถือหุนและการจดัการ 

หลักทรัพยของบริษัท 
บริษัท มีทุนจดทะเบยีน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามญั 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บา 

ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ปดสมุดทะเบียนณ วันที่ 1 เมษายน 2559 

ประเภท จํานวนราย จํานวนหุน % 
นิติบุคคล    

สัญชาติไทย 26 3,905,853 52.08 
สัญชาติตางดาว 2 821,800 10.96 

บุคคลธรรมดา    
สัญชาติไทย 300 2,766,347 36.88 
สัญชาติตางดาว 1 6,000 0.08 

รวม 329 7,500,000 100.00 
 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนโอนหุน วันที่ 1 เมษายน 2559 

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1.  กลุมบริษัทในเครือสหพัฒฯ  2,776,150 37.02 
2.  นายสาํเริง มนูญผล 866,000 11.55 
3.  GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT 750,000 10.00 
4.  บริษัท โชควัฒนา จาํกัด 505,075 6.73 
5.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล 306,044 4.08 
6.  นายบุญชัย โชควฒันา 291,760 3.89 
7.  นายชัยลดล โชควฒันา 179,600 2.40 
8.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 171,000 2.28 
9.  นายวีรพฒัน  พนูศักดิ์อุดมสิน 128,500 1.71 
10. นางลัดดา  โชควฒันา 118,500 1.58 

 
หมายเหตุ กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน มีดังนี ้

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,055,700 14.08 
บริษัท สหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน) 922,650  12.30 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 797,800 10.64 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่าํกวา 3.00 บาท ทัง้นี้ข้ึนอยูกับผลการดาํเนนิงานจากงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่านมานั้น บริษัทไดจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว สรุปไดดังนี ้

ป 2558 2557 2556 2555 2554 
ราคามลูคาหุนท่ีตราไว (บาท) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 6.00 5.00 7.00 8.00 9.00 
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท) 45,000,000.00 37,500,000.00 52,500,000.00 60,000,000.00 67,500.000.00 
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ 67.10% 80.64% 82.53% 73.02% 78.66% 

 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
 บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสทุธิหลังหักภาษ ี
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  โครงสรางการจัดการ 

รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการผูอํานวยการ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

69 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin 
State University at Superior, U.S.A. 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 
  Direct Certification Program (DCP) 
68/2005 

5.47 บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล 
และนายชัยลดล โชควัฒนา 

 
2515-ปจจุบัน 
2553-ปจจุบัน 
2550-1 ธ.ค. 57 
 
2554-11 ธ.ค. 55
ธ.ค.55 - เม.ย. 57 
2554-ปจจุบัน 
23 เม.ย.55-
ปจจุบัน 
 
 
2532-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2553-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 
- บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี 
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 
 
- บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส 
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร  
โฮลด้ิง 
- จํานวน 16 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู
นิเคชั่น 
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร 
อีสท 
- บจก.ม้ังคโปรดักชั่น 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ   - ไมมี -   
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายวศิน เตยะธิติ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

68 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 

0.23 -  
2540-ปจจุบัน 
 
 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2542-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
2555-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 
- จํานวน 4 บริษัท 
 
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-
ฟารอีสท 
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ 
- บจก.สปริงบอรด พลัส 
- บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด) 
- บจก.มีเดียอินไซต 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -  

3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล 
- รองกรรมการผูอํานวยการ 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

62 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  
- Mini MBA โครงการพัฒนาผูบริหาร รุนท่ี 
30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 106/2013 

0.08 -  
 
 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- รองประธานกรรมการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.เฟมไลน 
 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 
- กรรมการผูจัดการ 
- ผูอํานวยการฝายการเงิน 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

40 - ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน 
สหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 55/2006 

4.08 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
2554-ปจจุบัน 
 
 
2547-ปจจุบัน 
 
2551-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- จํานวน 5 บริษัท 
 
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ 
 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -  

5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 
- กรรมการ 
- ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

62 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 2/2003 

0.03 -  
 
 
2532-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- ไมมี 
- จํานวน 1 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน 
- บจก.อิมเมจเฟรส 
- บจก.สปริงบอรด พลัส 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู
นิเคชั่น 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -  

6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

69 - ปริญญาโทบัญชี Western Illinois 
University, U.S.A. 
- บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 

- -  
2539-ปจจุบัน 
2536-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- บมจ.เอสแอนด เจ อินเตอร
เนช่ันแนล เอ็นเตอรไพรส 
- จํานวน 1 บริษัท 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7. นายอมร อัศวานันท 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

68 - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยโบวล่ิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 4/2003 

- -  
2542-ปจจุบัน 
2549-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
2548-ปจจุบัน 
2551-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน 
 
2558-ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 
คาตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
 
 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ัน
แนล 
- บมจ.ประชาอาภรณ 
 
- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 
- บมจ.กรุงเทพโสภณ 
 
 
 
-บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด 
(มหาชน) 
- จํานวน 1 บริษัท 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 
- กรรมการอิสระและ กรรมการ
ตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียงและตอตานการคอรรัปชั่น 

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

- -  
2540 - ปจจุบัน 
2558 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.สมโพธ์ิ เจแปนนิปปอน 
โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
 
- จํานวน 1 บริษัท 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

64 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 99/2012 

- -  
2558 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
 
 
- ไมมี 
- ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -  

10. นายอาทร เมฆนพรัตน 
- กรรมการ 
- ผูจัดการท่ัวไป 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

57 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
ส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 87/2011 

- -  
 
 
8 มีนาคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.ดิจินคร 
 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

11. นายชัยลดล โชควัฒนา 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

39 - ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน 
Marymount University รัฐเวอรจิเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 106/2013 

2.39 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
 
 
2553-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.ม้ังคโปรดักชั่น 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ 
 

  - ไมมี -   
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ักด ี
- กรรมการ 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
 

58 -ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน 
พัฒนบริหารศาสตร คณะรัฐประศาสน
ศาสตร (เกียรตินิยม) 
-ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง 
(วปม.) รุนท่ี 6 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555) 
  Director Certification Program 
(DCP) 154/2011 

0.03  -  
 
 
2537– ปจจุบัน 
 
2 มีนาคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู
นิเคชั่น 
- บมจ.ไทยวาโก 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

13. นายอนุพล ภูวพูนผล 
- ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ 
- กรรมการบริหารความเส่ียงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น 
 

56 ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- -  
 
 
2558 – ปจจุบัน 
8 มีนาคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.สปริงบอรด พลัส 
- บจก.ดิจินคร 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

14. นางพรวิไล ปนวนิชกุล 
- ผูจัดการฝายบัญชี  

56 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

15. นายชัพ หลิวอําพัน 
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
สรางสรรค  

58 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและส่ือมวลชนสาขาโฆษณา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือ
หุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

16. นายพีระเดช จอยจรูญ 
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
สรางสรรค  

58 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

17. นางสุนีย ชัยจิรารักษ 
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
สรางสรรค  

55 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 

- -  
 
 
8 มีนาคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.ดิจินคร 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

18. นายกองพันธุ อุปถัมภรุงพงศ 
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
สรางสรรค  

53 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  

19. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค 
- เลขานุการบริษัท  
(15 พ.ย. 2559) 

56 -ปรญิญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) 
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-Company Secretary Program (CSP) 
74/2016  

0.004 -  
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปท่ีผานมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ  - ไมมี -  
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คณะกรรมการบริษัท  
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น  โดยมนีายอรุณ งามดี ดํารงตาํแหนง 
ประธานที่ปรึกษาของบริษัท 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง ปที่ไดรับการแตงตัง้ 
ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนงกรรมการ 

ณ สิ้นป 2559 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและ 

กรรมการผูอํานวยการ 
ป 2513 46 ป 

2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ ป 2517 42 ป 
3. นายวชิา ลดาลลิตสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ ป 2556 3 ป 
4. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ กรรมการ ป 2543 16 ป 
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ ป 2548 11 ป 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ กรรมการอิสระ ป 2545 14 ป 
7. นายอมร อัศวานันท กรรมการอิสระ ป 2545 14 ป 
8. นายวชิิต ตันติอนุนานนท กรรมการอิสระ ป 2545 14 ป 
9. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ ป 2553 6 ป 
10. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ ป 2554 5 ป 
11. นายชัยลดล โชควัฒนา กรรมการ ป 2556 3 ป 
12. นางสาววราภรณ  กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ ป 2557 2 ป 
 นางสาวรัชดาวรรณ  ฤทธิรงค เลขานุการบริษัท  ป 2559  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือ
หุน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย มีการดูแลใหบริษัทดําเนนิงานเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของทีป่ระชุมผูถือหุน อันมีขอพึงปฏิบัตทิี่ดี และหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

อํานาจดําเนินการ 
1.  แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และ/

หรือ บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
3. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสนิเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถือหุน 

หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมัติการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุนสามญั และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใด ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 
7. อนุมัติการจัดหาและลงทนุในสนิทรัพยถาวร ในวงเงนิสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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8. อนุมัติการปรับสภาพ ทาํลาย ตดับัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสนิทรัพยที่ไมมตีัวตนที่เลิกใช ชาํรุด สูญ
หาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได และสนิทรัพยอ่ืนๆ มีมูลคาทางบญัชีรวมในวงเงินสวนที่
เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดบิ และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยซึ่ง
จะทําใหมีมูลคาทางบัญชลีดลงในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมัติการประนปีระนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตลุาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/
หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเร่ืองที่มิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือ ที่
เปนปกติวิสยัทางการคา ที่มีทนุทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมลูคาหุนการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน 

12. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม 
หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

13. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางทีป่รึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

14. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนที่เก่ียวของกับเร่ืองการไดมาหรือ

จําหนายไปซึง่สินทรัพยและการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม

กฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร

เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนนิธุรกิจและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางจริงจงั 

4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการตางๆไดรับอนุมตัิจากผูมี
อํานาจ มีการสอบทานและจัดทาํบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไป
ใชในทางมชิอบ 

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง 

6. ใหความเห็นชอบรายงานทางเงนิที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทนุอยาง
ถูกตองมีมาตรฐานและโปรงใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน

กําหนดอัตราการจายเงนิปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเร่ืองที่เสนอตอผูถือหุน ใน
ระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ สาํนักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือ
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กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน และ
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันทาํการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิใน
การรับเงินปนผล 

10. จัดทํารายงาน “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจาํปของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือลง
รายการ เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจาํนวน 9 คร้ัง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน สรุป
ไดดังนี ้

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง 
จํานวนครั้งท่ีเขา

ประชุมณะกรรมการ 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม

สามัญผูถือหุน 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 9/9 -/1 
2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ 5/9 1/1 
3. นายวิชา  ลดาลลิตสกุล  รองกรรมการผูอํานวยการ 9/9 1/1 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการผูจัดการ 8/9 1/1 
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ กรรมการ 8/9 1/1 
6. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ 7/9 1/1 
7. นายชัยลดล โชควัฒนา กรรมการ 8/9 1/1 
8.  น.ส.วราภรณ  กุลสวัสด์ิภักดี กรรมการ 8/9 1/1 
9. นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ กรรมการอิสระ 9/9 1/1 
10.  นายอมร อัศวานันท กรรมการอิสระ 7/9 1/1 
11. นายวิชิต ตันติอนุนานนท กรรมการอิสระ 9/9 1/1 
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ 7/9 1/1 

ผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผูบริหารจาํนวน 11 ดังนี ้

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายบุญชัย  โชควัฒนา ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

2.  นายวิชา  ลดาลลติสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ 

3.  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการผูจดัการและผูอํานวยการฝายการเงิน 

4.  นายชัพ  หลิวอําพัน ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  

5.  นายพีระเดช  จอยจรูญ ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  

6.  นายกองพันธุ  อุปถัมภรุงพงศ  ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  

7.  นางสุนีย  ชัยจิรารักษ ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  

8. นายอนุพล  ภูวพูนผล  ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ 

9.  นางมาลี  ลีลาศริิวงศ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย 

10. นายอาทร  เมฆนพรตัน ผูจัดการท่ัวไป 

11. นางพรวิไล ปนวนิชกุล ผูจัดการฝายบัญชี 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

 

 

เลขานุการบริษัท 
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ  ฤทธิรงค เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการ

บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี ้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี ้
 ก) ทะเบียนกรรมการ 
 ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท 
 ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ป 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2559 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป 2559 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา 291,760 118,500 4,500 414,760 5.53 296,260 118,500 
2. นายวศิน เตยะธิติ 14,850 2,250 - 17,100 0.23 14,850 2,250 
3. นายวชิา ลดาลลิตสกุล 2,000 4,000 - 6,000 0.08 2,000 4,000 
4. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 306,044 - - 306,044 4.08 306,044 - 
5. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ - 2,100 - 2,100 0.03 - 2,100 
6. นายชัยลดล โชควัฒนา 179,600 - - 179,600 2..39 179,600 - 
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ - - - - - - - 
8. นายอมร อัศวานันท - - - - - - - 
9. นายวชิิต ตันติอนุนานนท  - - - - - - - 
10. นายอาทร เมฆนพรัตน - - - - - - - 
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน - - - - - - - 
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ักด ี 2,500 - - 2,500 0.03 2,500 - 
13. นายอนุพล ภูวพูนผล - - - - - - - 
14. นายชัพ  หลิวอําพัน - - - - - - - 
15. นายพีระเดช จอยจรูญ - - - - - - - 
16. นายกองพันธ อุปถัมภรุงพงศ - - - - - - - 
17. นางสุนีย ชัยจิรารักษ - - - - - - - 

 
จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ป 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2559 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป 2559 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา - 500 - 500 0.50 - 500 
2. นายวชิา 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 - 

 
จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (บริษัทยอย) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ป 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2559 

รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

ป 2559 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายวศิน เตยะธิติ 8 - - 8 0.00 8 - 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จาํนวน 12 คน  
 จายเปน คาตอบแทนกรรมการ  2,400,000.00 บาท 
 จายเปน เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท  694,000.00 บาท 
 จายเปน เบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ  210,000.00 บาท 
 จายเปน เบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น 108,000.00 บาท 
 รวมเปนเงิน  3,412,000.00 บาท 
 

รายชื่อ 
คาตอบแทน

กรรมการ (บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการ 
(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
(บาท) 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 200,000.00 66,000.00   
2. นายวศิน เตยะธิติ 200,000.00 36,000.00   
3. นายวชิา ลดาลลิตสกุล 200,000.00 66,000.00  16,000.00 
4. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ 200,000.00 60,000.00  12,000.00 
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 200,000.00 58,000.00  12,000.00 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 200,000.00 66,000.00 55,000.00  
7. นายอมร อัศวานันท 200,000.00 54,000.00 45,000.00  
8. นายวชิิต ตันติอนุนานนท 200,000.00 66,000.00 55,000.00 16,000.00 
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 200,000.00 52,000.00 55,000.00  
10. นายอาทร เมฆนพรัตน 200,000.00 52,000.00  12,000.00 
11. นายชัยลดล โชควัฒนา 200,000.00 60,000.00   
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี 200,000.00 58,000.00  12,000.00 
13.  นายอนุพล         ภูวพนูผล    12,000.00 
14. นางสุรีย หมื่นนรินทร    16,000.00 

รวมทั้งสิ้น 2,400,000.00 694,000.00 210,000.00 108,000.00 
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คาตอบแทนผูบริหาร  
จํานวน 11 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2559 ประกอบดวยเงินเดือน โบนสั เปนจาํนวนเงิน

ทั้งสิ้น 25,509,495.00 บาท  

คาตอบแทนอ่ืน 
-ไมมี - 

บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 122 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี ้
- ฝายความคิดสรางสรรค 29 คน 
- ฝายบริหารงานลูกคา 18 คน 
- ฝายโปรดักชั่น 13 คน 
- ฝายวิจยัและวางแผนกลยุทธ 6 คน 
ป 2559 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 75,115,660.00 บาท (ไมรวมพนักงานทีด่ํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร)โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดอืน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง  
ในปที่ผานมา บริษทัฯ ไมมีกรณพีิพาทแรงงานเกิดข้ึน 
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                                                   การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสซื่อสัตยรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝายเพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ังแกผูถือหุนโดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต 
ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน  

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อันประกอบดวยนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการทบทวนเปนประจํา สงผลใหในป 2559 บริษัทไดรับผลการประเมิน ดังนี้ 

-  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2559  อยูในระดับ “ดี” 
-  ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 อยูในระดับ “ดีมาก”  

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเปนไปตาม

แนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบดวย 
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด 
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงาน 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมี

การถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความ
เทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมสีวนไดเสียจะเปนปจจัยสาํคัญที่ชวยเสริมสรางใหองคกรมีภูมิคุมกันที่ดี
และสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยนืในระยะยาว 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหารพนักงาน และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบตัิตนใน
การดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยดึถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมัน่ที่จะนําหลกัการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนนิงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาทีด่วยความรับผดิชอบระมัดระวังซื่อสัตย 
สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เก่ียวของ 

3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน  
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4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งใหอยูในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได 

5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สาํคัญอยางเพียงพอเชือ่ถือไดและทันเวลาตราบเทาทีไ่มกระทบ
ตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุนผูมีสวนไดเสยีชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม 
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยดึมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟง

และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ 
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตัิตอพนักงานดวยความเปนธรรมตลอดจน

มุงมั่นในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
10. ตอตานการทุจริตการคอรรัปชัน่ไมลวงละเมิดทรัพยสนิทางปญญาเคารพตอกฎหมายและสิทธมินุษยชน 
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยดึถือประโยชนของ

บริษัทเปนที่ตั้ง  

หลักการกํากับดูแลกจิการแบงเปน 5 หมวด ดังน้ี 

1. สิทธิของผูถือหุน  
 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการกระทํา

ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทาํหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม 
ตลอดจนสนับสนนุและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสทิธิของตน ทั้งสิทธิพืน้ฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึง
สารสนเทศอยางเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการดาํเนินงานและ
ตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบทีม่ีนัยสําคัญตอบริษัท 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชมุและสงคําถามลวงหนากอนวนั
ประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซตของบริษทั 

 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คําชีแ้จง
และเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จดัประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปมกีาร
กําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ 

 1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง 
รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมีการใชบตัร
ลงคะแนน รวมทั้งมบีุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนบัคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมตทิี่ประชมุผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนใน
แตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษทั 

 1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบนัทกึการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน 
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระ
พรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระทีไ่มไดระบุในหนังสือนดัประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของ
บริษัท 
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 นอกจากสิทธิข้ันพืน้ฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานงึถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้

 1. สิทธิในการรับทราบขอมูล: ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท 
www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากข้ึน เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท 
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจบุนักอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 
14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน 

 2. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอืหุน: บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจาํทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวนัสิน้สุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุน 

 ในป 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ หองประชุมของ
บริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป เพื่อไมให ผู
ถือหุนสับสนพรอมแนบแผนที่ไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนและ
วาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอม
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุมเปนเวลา 34 วัน 

 กอนวันประชุมผูถือหุน 
 1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธผิูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2559 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ

การประชุมและ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผูถือหุน
ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ธนัวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 

 2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีขอมลู
เหมือนกับขอมูลที่บริษัทสงใหผูถือหุนในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท 
 www.fareastddb.com  ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตัง้แตวันที่ 25 มีนาคม 2559 
เพื่อใหผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพจิารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 

 3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนดัประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ประกอบดวย 
รายงานประจาํป งบการเงิน ประวัติของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท นิยามกรรมการ
อิสระขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะแผนที่ของสถานทีจ่ัดประชุมคําอธิบายเอกสาร
และหลักฐานที่ผูถือหุนตองนาํมาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 17 วันโดยสงวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อใหผูถือ
หุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาตดิตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต
วันที่ 18 เมษายน 2559 
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 กรณีผูถือหุนตางชาตบิริษัทไดจดัสงหนังสือบอกกลาวนัดประชมุพรอมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมี
การแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทีไ่ด
จัดทําและปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึง่มี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 

 วันประชุมผูถือหุน 
 1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยถือ

เปนหนาทีท่ี่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเขารวมประชุม 

11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝาย
บัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษทั เขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึก
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมทั้งผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวใน
รายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
www.fareastddb.com  

 2. บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย กอนเร่ิมการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษทั 
ทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลงัจากนั้นรองประธานกรรมการทําหนาทีป่ระธานในที่
ประชุม กลาวเปดการประชุมและแนะนํา กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหารสงูสุดดานบัญชี  ผูสอบบัญชี 
พรอมทั้งมอบหมายให เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทกุวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode 
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน 

 3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทไดใชระบบ Barcode ใน
การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต
ละวาระใชระบบ Barcode และบริษัทไดจัดใหมี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสาํนักงานสอบบัญชีของบริษทั ไดแก 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด รวมเปนสักขีพยานในการนบัคะแนนทุกวาระเพื่อความโปรงใส ถูกตองตามกฏหมาย
และขอบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหอง
ประชุมในแตละวาระ วามผีูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทนัท ีซึ่งผูถือหุนทุกทาน จะไดรับปาย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแตลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยแยกเปนกรณี
ตาง ๆ ดังนี ้

วาระใด ๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท  ผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหยกปายคะแนน 
เจาหนาที่จะนับคะแนน พรอมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพรอมทั้งลงนามใน
บัตรลงคะแนน ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที 

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท  ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลว ตั้งแตลงทะเบียนเขารวม
ประชมุโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล พรอมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผูถือหุนที่ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัททานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อ
เสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้  เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน 

 ในป 2559 การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนคร้ังที่ 22 ที่บริษัท เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
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 4. บริษัทดําเนนิการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมีการเพิ่มวาระ
อ่ืนนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา 

 5. บริษัทมีการบนัทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมซึง่ผูถือหุนสามารถติดตอ
ไดที่เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท 

 6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สาํคัญ ไดแก 
  ก) การจายเงินปนผล : บริษทัเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่เสนอ

จาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวาง
เงินปนผลที่จายกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจุบันกับปทีผ่านมา พรอมระบวุันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงนิปนผล และวนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

  ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน และ
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอ
ชื่อไดผานการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่บริษทั
กําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง จํานวน
บริษัทที่ดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอ่ืน ในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ประเภทของกรรมการที่เสนอ 

   กรณีเปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปทีผ่านมา 
และจํานวนวาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

  ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนบริษัทมี
การเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่ประชมุผูถือหุนอนุมัติเปนประจาํทุกป ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนทีไ่ดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนเงนิคาตอบแทนทีจ่ายในป
ที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับทีป่ฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดยีวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีการ
สรุปวงเงินที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจาํนวนเงินทีจ่ายใหแก คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท 

  ง) การแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผูสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางป
ปจจุบนักับปที่ผานมา และคาบริการอ่ืนที่มีการรับบริการจากสาํนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชสีังกัด นอกจากนี ้ยงัได
พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกัน โดยผานการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หลังวันประชุมผูถือหุน 
 บริษัทจัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชดัเจน

ครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดยอย ผูบริหาร
สูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน บันทึกจาํนวน
คะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัท กอนลงนามในฐานะประธานทีป่ระชุม และสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเปดเผยผาน
เว็บไซต  www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นบัจากวนัประชุมผูถือหุน เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจาํเปนตองรอใหถึงการประชุมคร้ังตอไป พรอมทั้งนําสงกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุนประเภท

เดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสยีง 
 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบ

ฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถือหุนสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือ
หุน 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเวบ็ไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 
30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสงหนังสือนดั
ประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับภาษาอังกฤษใหกับผูถือ
หุนตางชาต ิ

 2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกันการนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืนโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการบริษัทผูบริหาร และ
พนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทาํการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

 2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและ
บุคคลที่มีความเก่ียวของ ดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี ้

 การประชุมผูถือหุน 
 1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิ

เทากับหนึ่งเสียง 
 2. การประชุมผูถือหุน บริษทัเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 ไดตั้งแตวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเร่ือง โดย
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษทั ทั้งนี้
ในชวงเวลาดังกลาวไมมผีูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแตอยางใด 

  3. การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทสงหนงัสือบอกกลาวนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 17 วัน โดยสงวันที่ 11 เมษายน 2559 
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจาํป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษทั กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล
กอนการประชุม 

  บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาว
นัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย 
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 4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองสําคัญ 
ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เขาประชุมแทน เพื่อเปน
ตัวแทนรักษาสทิธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหชื่อ ที่อยู และการมสีวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 
4 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนดัประชุม หรือสามารถดูขอมูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไดจากรายงาน
ประจําป ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

  บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชมุดวยตนเอง โดยไดสงหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ระบถึุงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนาํข้ันตอนในการมอบฉันทะและไมไดกําหนด
กฏเกณฑที่ทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และปฏิบตัิตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทนุตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 
  ในป 2559 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามญัผูถือหุน คร้ังที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

 ราย หุน % 
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 
 ผูถือหุนเขาประชุม 
 เขาประชุมดวยตนเอง 
 มอบฉันทะ 
 - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 
 - มอบใหผูอ่ืน 

329 
55 
17 
38 
- 

38 

7,500,000 
5,607,082 
  633,772 
4,973,510 

- 
 4,973,510 

100.00 
74.76 
 8.45 
66.31 

- 
66.31 

 
 5. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสาํหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิดคาใชจาย 
 6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยาง

เต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชมุสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธผิูถือหุน
ที่เขารวมประชุมภายหลังทีไ่ดเร่ิมประชุมไปแลวมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนบัเปน
องคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนบั
คะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

 
การดูแลการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ ผูถือหุนและ

กําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสตัยมีความรับผิดชอบ มี
วินัย และมีจติสํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตาํแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและหรือผูอ่ืนโดย
มิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนาํขอมูล และทรัพยสนิของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเอง และ/หรือผูอ่ืน และหามกระทําการอันเปนการสนบัสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได
แจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยดึในการทํางาน 

 นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษทั มีการกําหนดเร่ืองดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัตติามที่กําหนด 
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 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมสีวนไดเสีย 
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 บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 
ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร(รวมทั้ง
คูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ)ที่มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 
ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังตอไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
คร้ังจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 ในป 2559 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซือ้ขายใน
ชวงเวลาที่หาม 

 นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารโดยกําหนดหลักเกณฑ
ใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เก่ียวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงตองนาํสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ในป 2559 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัทไดดาํเนนิธุรกิจดวยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชนสูงสดุของบริษัท และการกําหนด

ราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติใน
เร่ืองดังกลาวดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกําหนดเปน
นโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุนมีการเปดเผย
ขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงในวาระ
นั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการลงมตโิดย
เลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจาก
หองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยงการกําหนดราคามูลคาของ
รายการ และกรรมการบริษัททีม่ีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการ
บันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได  

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตาม

กฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน จงึไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสนิทาง
ปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเปนสวนหนึ่งของ
รายงานประจาํป 

 3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนนิการใหมีชองทางและข้ันตอนที่ผูมสีวนไดเสียทุกกลุมสามารถรายงาน
หรือรองเรียนในเร่ืองที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค  โทรศัพทหมายเลข    
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02-354-3333 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษทัจะเปนผูรับผิดชอบในการรับ
ขอมูลและเอกสารเพื่อเสนอตอผูเก่ียวของเฉพาะเร่ือง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผูแจงเบาะแส หรือ
ขอรองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลบัของบริษัทอยางดีที่สดุ 

 3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงานหรือ ผูแจง
เบาะแสในเร่ืองที่อาจทาํใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเร่ืองที่ไมไดรับความเปนธรรม 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศทีส่ําคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทนัเวลา 

ตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เก่ียวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงาน
ตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอ่ืนตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาทีไ่มกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทโดย
เปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและชองทางอ่ืนๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน  

 4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผดิชอบในการทาํหนาทีน่ักลงทนุสัมพนัธ เพื่อ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐานการ
บัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทัง้ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนๆของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลีย่นแปลงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมัน่ใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่
บริษัทถือปฏิบัติอยูนัน้ มีความทนัสมัยและทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนนิธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผู
มีสวนเก่ียวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ทีจ่ําเปนตอการตดัสินใจ ผานชองทางที่บริษทัไดเปดเผยไว เชน ใน
รายงานประจาํป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com  ในการนี้บริษทัยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ นัก
ลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตาง ๆ ผานชองทางนักลงทนุสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา 
ตันติเวชกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเก่ียวของที่สนใจ โดย
สามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล 
chailada@fareastddb.com  เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยาง เทา
เทียมกัน และหลากหลายชองทางมากข้ึน  

 ทุกคร้ังที่บริษัทมีนโยบายทาํรายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชมุและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออกเสียง
ในวาระนัน้ๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของผูถือหุน
อยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติทีป่ระชุมโดยระบุ มลูคารายการ คูสัญญา เหตุผลความ
จําเปน และรายละเอียดอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยงัไดจัดทาํรายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  

 สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถวงดลุอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงนิ โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการตรวจสอบ
ภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ และเสนอความเห็น
ที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยาง

43 

 

mailto:rachadawan@fareastddb.com
mailto:chailada@fareastddb.com


   

เพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษทัยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดงความ
โปรงใสในการดาํเนินธุรกิจ ดังนี ้

 1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จาํนวนคร้ังการเขาประชุม เปน
ตน 

 2. เปดเผยโครงสรางและสดัสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร 
 3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลกัษณะและจาํนวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล 
 4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 
 5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นทีส่ําคัญเก่ียวกับความ

ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่กพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ 
โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล 
rachadawan@fareastddb.com  ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผดิชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอ
ผูเก่ียวของเฉพาะเร่ืองและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลบัของบริษัทอยางดีที่สดุ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัท
ที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดาํเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่สาํนักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

 5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สาํคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

 5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทาํกฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน  

 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทใน
บริษัทอ่ืน ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

 5.6  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษทัเพื่อทําหนาที่ตามกฏหมาย และตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

 5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทผูบริหาร 
และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนนุใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง 

44 

 

mailto:rachadawan@fareastddb.com


   

 5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทกุป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมสีวนเก่ียวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปน
อิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมสีิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมสีวนไดเสีย 

 5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกคร้ัง 
ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน 

 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุใหผูบริหารระดบัสงูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหวางกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน

เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่
กําหนด และในกรณีที่จาํเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความรอบคอบ 
มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

 5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสาํเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 

 5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและ
บุคคลที่มีความเก่ียวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้หนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึง่ภายในบริษัท โดยมี
สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมนิผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง

การเงินเสนอไวในรายงานประจาํป 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนนิการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแตละ

คณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับทีป่ฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสบืทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ เพื่อการ

กาวสูตําแหนงที่สูงข้ึน 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปนคร้ังแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจดัใหมี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 
หมายเหตุ  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีการปรับเปลี่ยน หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เปน หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG CODE)  บริษัทฯ ใหความสําคัญและอยูระหวางการศึกษา
เพื่อนํามาปรับใช 
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สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน  
ในป 2559 นี้ บริษัทฯยังเดนิหนาให ความรูในดาน Digital Media กับพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อให

พนักงานและองคกรสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญใหสามารถสื่อสาร
กับผูบริโภคยุคมัลตสิกรีนที่เนนการติดสื่อสารผานโลกออนไลนเพิ่มข้ึน   อาทิ  

- DAAT Digital Day 2016  อัพเดทความรูและขอมูลตางๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอล 

- YouTube Academy Day เรียนรูเก่ียวกับการวางกลยุทธ และสรางคอนเทนตที่นาสนใจ 

- ADFEST 2016 : Creative Intelligence 

- BAD Talks 2016 : Branded Entertainment, The Future of Advertising, The New Creativity by 
The Next Gen, Creative for Goldfish, The Power of Keyword   

- Video Editing  : พัฒนาความรูในดานการตัดตอวิดโีอ  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของฝายความคิดสรางสรรคใน
การตัดตองานโฆษณาตางๆ   
นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสาํคัญกับการอบรมพนักงานในทกุระดับใหมีทัศนคติที่ดี ทั้งในการทํางานและ

การดําเนินชีวิต  

- “สั่งจิต คิดบวก : เขาใจความคิดคน”  โดยคุณบญุเกียรติ โชควฒันา 
และที่ขาดไมไดเลยสําหรับปนี้คือการอบรมใหความรูพนักงานทกุระดับที่เก่ียวของกับการตอตานคอรรัปชั่น  

เพื่อใหเปนไปตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ที่บริษทัเขารวมและถือเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของบริษัท 

- การอบรมเร่ือง “การปฏิบัติตามมาตรการตอตานทจุริตคอรรัปชั่น” 

- สัมมนา “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 

- สัมมนา “หลักการบริการกิจการที่ดีสําหรับคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียน” 
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝายตางๆ เพื่อเพิ่มความรูความชาํนาญเฉพาะ
ดาน อาท ิ

- Company Secretary Program 

- Leadership & Coaching Program 

- กาวสูนักบญัชีวชิาชีพอาเซียน   

- เทคนิคการจัดทําและขจัดขอผิดพลาดในงบการเงิน พรอมการนําสงงบทางเงินทางอินเตอรเน็ต เปนตน   
 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

1. ความรับผิดชอบตอผูมสีวนไดเสีย 
1.1 ผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี

ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและ เปนธรรม 
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมัน่ใจตอผูถือหุน อัน

จะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
3) มีการพัฒนากิจการของบริษทัใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม 
4) รายงานสารสนเทศสาํคัญที่มหีรืออาจมีผลกระทบตอสิทธปิระโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน

ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวของโดยไมกระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท 

5) จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป 
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6) เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

7) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 
8) เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษทัลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วนั เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขา

รวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน
มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   

10) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวน 

11) ปกปองผลประโยชนและดแูลทรัพยสินของบริษทั เสมือนวญิูชนพึงรักษาทรัพยสนิของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
1.2 ลูกคา 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ของลูกคาเปนกุญแจสาํคัญ อัน

นําไปสูความสาํเร็จของบริษัทอยางยั่งยนื โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1) ดําเนินธุรกิจดานการผลิต และบริการ ทีป่ลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

2) ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมัน่ พัฒนาดานบริการ และคิดคนนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสนิใจโดยไมปดบัง 
หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิด
สิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนาํไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิ
ชอบ 

 4) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมสุจริตจากลูกคา ทั้ง
ทางตรงและทางออม 

 5) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปนการ
ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึง
ไดรับการเอาใจใสและดาํเนินการอยางเปนธรรม  
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1.3 คูคา 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนด

เปนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดังนี ้
 1) มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ทีม่ีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติ

ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการ
แขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

 2) รักษาความลบัหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนาํไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเก่ียวของโดย
มิชอบ 

 3) สรางสัมพนัธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน 

 4) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบเจรจากับคู
คาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 5) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทาง
การคา 

 
1.4 คูแขง 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนนิธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี ้
 1) ประพฤติปฏิบตัิภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานงึถึงจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ทีบ่ริษัทเขาไปดาํเนินธุรกิจ 
 2). ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา 

  
          1.5 เจาหน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับ
เจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 1) ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
 2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด 
 3) บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีท้ี่ด ี
 4) เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา 
 5) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนาเพื่อ

รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 
 1.6 พนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท โดย

กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
 1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพืน้ฐานในการทาํงาน ตลอดจน

ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเก่ียวของ 
 2) ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษทั 
 3) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สผีิว เชื้อชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอ่ืนใดที่ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

48 

 



   

 4) สนับสนนุและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากรอยางทัว่ถึง สรางความมั่นคงในอาชพี และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน 

 5) สงเสริมใหพนักงานมสีวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
 6) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบและ

ผลการปฏิบัติงาน 
 7) จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เปนตน 
 8) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกขเก่ียวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ 

จะไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานรวมกัน 

 9)  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทาํงานโดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 10) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 1.7 ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชน 

และสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสงัคมและสวนรวมทีด่ี โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดงันี ้

 1) ไมดําเนนิธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืนที่อยูรวมในชุมชนและสงัคม 
 2) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนในบริษัทและพนักงานทุก

ระดับอยางตอเนื่อง 
 3) สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณทีองถ่ิน 
 4) รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน  
 5) ใหการสนับสนุนในกิจกรรมทีก่อใหเกิดสาธารณประโยชน  
 6) สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางบริษทักับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง 

โปรงใส เปนธรรม 
 
 1.8 สิ่งแวดลอม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนนิธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทีม่ีตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดเปน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดงันี้ 
 1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานงึถึง

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวน และประเมินผลการดาํเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
 2) สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสาํนึกใหพนักงานทุกระดบั เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ

ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 
 3) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเร่ืองสิ่งแวดลอม 
 4) สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบดั

และฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
 5) มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
 6) สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยทีี่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 1.9 ภาครัฐ 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนนิธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
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 1) ศึกษาและทาํความเขาใจในกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบตัิงานและไมดําเนนิการใดๆ อันเปนการ
ขัดตอกฎหมาย 

 2) ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงาน ของรัฐ 
 3) สรางสัมพนัธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม  
 4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ ใน แตละประเทศ หรือ

ทองถ่ิน 

2. ความขัดแยงของผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี ้
 1. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ เปนธรรม 

สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทาํรายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 
กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. ยึดถือประโยชนของบริษทัภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทาํการใดๆ อันเปนการขัด
ผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอ้ือประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด 

 3. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวของตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

 4. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึง่อยูในหนวยงานทีรั่บทราบขอมูลภายใน หามทาํการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

 5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 

 6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเก่ียวของ  

 7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษทัที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบทีไ่ดรับ
มอบหมาย  

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการใหของขวัญ  

     บริษัท มีนโยบายไมรับหรือใหของขวัญ รวมท้ังการรับรอง ท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยาง 

หน่ึงอยางใด เวนแต การใหหรือรบัของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีท่ีอยูในเกณฑพอสมควร เพ่ือรักษา
ความสัมพันธท่ีดีกับผูทําธุรกิจ  ตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1)  พนักงานสามารถให/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก/จากบุคคลใดๆ หากเขาเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
      1. เปนไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
      2. เปนการให/รับในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปนไปอยาง
เปดเผย 
    3. เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี 
  (2) การรับของขวัญ ของท่ีระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาไมเกิน  
3,000  บาท  กรณีท่ีมีมูลคามากกวา 3,000  บาทข้ึนไป  ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และนําสงใหแกฝายทรัพยากร
บุคคล เพ่ือนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงานหรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความเหมาะสม 
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 4.  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น  
  ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคําประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให
สอดคลองกับที่ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม เจตนารมณและ
ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดยหามกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยกําหนด
เปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. บริษัท ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาค
ใหแก พรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดําเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและตรวจสอบได 
 2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชั่นใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เก่ียวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
 3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช
ตําแหนงหนาที่และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
 4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริต
หรือมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น  
 

 5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่าํเสมอตลอดจนการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย 
และขอบังคับที่เก่ียวของ 

 6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความ
มั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง  

    นโยบายตอตานการคอรรัปชัน่ฉบับนี้ ไดผานมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่201(3/2558) 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2558 

         ในป 2559 บริษัทไดสงแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ใหกับ 
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  เพื่อเขาสูกระบวนการรับรอง  และบริษัท
ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ  เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

 บริษัทจะมีการอบรมใหความรูแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง  รวมทั้งจะมีการขยายแนวรวมไป
ยังบริษัทยอย บริษัทรวม คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทตอไป  โดยยึดหลักการเดียวกัน 

 รายละเอียดของนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของ
บริษัท สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของบริษัท : www.fareastddb.com 
 

5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสนิทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพนัตามสญัญาที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา 

2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดงักลาวไปใชหรือให
บุคคลอ่ืนใชโดยมิไดรับอนุญาต 
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3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 

4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัตหินาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 
และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดงักลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปนขอมูล
ที่เก็บไวในรูปแบบใด  

6. การไมละเมิดสทิธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดงันี ้
 1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนบัสนนุกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัตงิาน 
 3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอ่ืน

ใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก 
 4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติ

อยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพงึไดรับการเอาใจใสและดําเนนิการอยางเปนธรรม 

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย   
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี ้
 1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวติและทรัพยสนิและผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ 

 2. สนับสนนุใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการ
ทํางานทีป่ลอดภัยในการทาํงานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดลอม 
วิธีการทํางานทีป่ลอดภัย รวมถึงการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนกังาน 

 3. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ใหกับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและผูเก่ียวของ  

 4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานได
อยางยั่งยืน 

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

1.  ความรับผิดชอบในหนาที ่ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของการกํากับดแูลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันภายใต
กรอบจรรยาบรรณและดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสดุของบริษัทและผู
ที่เก่ียวของทุกฝายจึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี ้

 กรรมการบริษัท และผูบริหาร 
 1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ

บริษัท และประกาศที่เก่ียวของ 
 2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขาประชุมทุก

คร้ัง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน 
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 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมีสทิธิออกเสียง
ในเร่ืองที่ตนมีสวนไดเสีย 

 4) ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดย
ยึดถือประโยชนของบริษัทเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 

 5) ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทกรรมการบริษัทและผูบริหารรวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เก่ียวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

 6) หามกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

 7) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเก่ียวของ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

 8) มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

 พนักงาน 
 1) สนับสนนุและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่าํเสมอและปฏิบัติงานใน

หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายอยางเตม็ความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน 
 2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเก่ียวกับการทาํงานระเบียบและประกาศตางๆที่เก่ียวของ 
 3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เปนเลิศรักษาภาพลักษณ

และชื่อเสียงของบริษัท 
 4) รักษาความลบัทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก 
 5) หามกูยืมเงินจากลูกคาผูเก่ียวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการกูยืมเงินจาก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ 
 6) ปฏิบัติตามคําสัง่อันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา   
 7) ยึดมั่นในการทาํงานเปนทีมชวยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธซิึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนของ

บริษัทและพนักงาน 
 8) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมนี้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอ่ืนโดยปราศจาก

ความจริง รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอ่ืนมาอางเปนผลงานตนเอง 
 9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจซื่อสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดย

อาศัยหนาที่การงานทีท่ํากับบริษัท 
 10) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลนิเลอจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอ

งานหรือทรัพยสินของบริษทั 
 11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวของโดยใชสทิธิทาง

การเมืองอยางเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.  การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท  
 กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสนิของ

บริษัทและทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมปีระสิทธภิาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี ้
 1. ใชทรัพยสินในการดําเนนิธุรกิจโดยไมนาํทรัพยสนิดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ

บุคคลภายนอก 
 2. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชาํรุดหรือนําไปใชในทางทีผ่ิดเสมือนวิญชูนพึง

รักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

53 

 



   

 3. ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน 
 4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมดิสอดแนมแกไขแฟมขอมูลของผูอ่ืนหรือสรางหลักฐานที่เปนเทจ็อัน

อาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

 5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนาํมาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัท 

 6. เก็บรักษาและไมยนิยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆของบริษทั 
 7. ไมนําทรัพยสนิทางปญญาของบริษัทไปทาํซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตวั

หรือประโยชนของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 
 8. รายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมดิสิทธิ หรืออาจนําไปสูการละเมดิ

สิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสนิทางปญญาของบริษัท 
 9. ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่

เก่ียวของกําหนด และเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลวพนักงานที่เก่ียวของตองดูแลใหมีการทําลาย
ดวยวิธีที่เหมาะสม 

3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เมื่อ

พบเร่ืองที่อาจเปนการกระทาํผดิกฎหมายการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษทัตลอดจนพฤติกรรมที่
อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทัง้การรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและ ผูมีสวนไดเสีย
ถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด 

 บริษัทจะรับฟงและดําเนนิการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษทั 

 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 1) ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนัน้จะทาํใหเกิดความไม

ปลอดภัยหรือความเสียหาย 
 2) บริษัทจะเก็บขอมูลที่เก่ียวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียนโดย

กําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความ
คุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัตงิาน 
เปลี่ยนตาํแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 

 4.  การวินิจฉัยขอสงสัย 
 ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนาํแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจและ

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวหากจรรยาบรรณทีกํ่าหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอสงสัย
ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจไดใหปรึกษากับผูบงัคับบญัชาตามลําดับข้ันในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือ คําวินิจฉัยของ
กรรมการผูจัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเปนที่สิน้สุด 

คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดจีึงมีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ

ใหแกคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน
การคอรรัปชั่น เพื่อกระจายการดูแลการดําเนนิกิจการของบริษทัภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดย
คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
ชุดดังนี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนนุการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ด ีโดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี ้

1. นายขจรศักดิ ์ วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอมร อัศวานันท กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวชิิต ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ 
 นางสุรีย หมื่นนรินทร  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่

สําคัญของบริษัท รวมทัง้เปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(internal audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล    
  3.  สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท 

4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพจิารณาแตงตัง้  
โยกยาย  เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   

5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
6.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ขอกําหนดของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
7. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้งบุคคลซึง่มีความเปนอิสระ  เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน รวมทัง้เขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี  โดยไมมฝีายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

8. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสดุตอบริษัท 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง  ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

  (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ  
                 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง)   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี   

(จ)  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
      แตละทาน 
 (ช)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร    
      (charter) 
(ซ)  รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ    
      ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 10.  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ  หรือการกระทํา 
ดังตอไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของบริษทั ใหคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ข) การทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีสิ่งผดิปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือ             
         ผูบริหาร  ไมดาํเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีกํ่าหนด  กรรมการตรวจสอบรายใด 
         รายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดงักลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

                    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
11.  สนับสนนุและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งอยางมีประสิทธิภาพ 

 12.  ดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
13.  ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
14.  จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
15.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมกาตรวจสอบ 

โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนนิงาน
ของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
  วาระการดํารงตาํแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนตาํแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559 
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ังโดยการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละรายสรุป
ไดดังนี ้

รายชื่อ 
 

คุณสมบัติ 
การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ มีความรูดานบัญช ี 4/4 

2. นายอมร  อัศวานันท มีความรูดานบัญช ี 3/4 
3. นายวชิิต  ตันติอนุนานนท  มีความรูดานธุรกิจสนิคาอุปโภค 4/4 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ 4/4 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น  เพื่อทําหนาที่

สนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดงันี ้  

1. นายวชิิต ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ 
2. นายวชิา ลดาลลิตสกุล กรรมการ 
3. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ กรรมการ 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ 
5. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ 
6. นางสุรีย หมื่นนรินทร กรรมการ 
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ 
8.   นายอนุพล          ภูวพนูผล       กรรมการ 

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน  
                                             การคอรรัปชั่น  

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น 

ดานบริหารความเสี่ยง 
 1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน  และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจน

และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร 
 3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 4. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ  อันมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท

ที่อาจเกิดข้ึนในแตละไตรมาส 
 5. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือน

ภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
 6. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ดานตอตานการคอรรัปชั่น 

 1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น  พรอมทั้งติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการและนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น  

 3. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงดานตอตานการคอรรัปชั่น อันมีผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดข้ึนในแตละไตรมาส 

 4. ดูแลใหบริษัทมีชองทางการรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนตาง ๆ เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยมี
กระบวนการปองกันและรักษาความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระและมีการดําเนินการ
ในการติดตามที่เหมาะสม 

 5. ปรับปรุง แกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น นโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น รวมถึงขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ 
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
      

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ 
ป 2559 มีการประชุม 4 คร้ังโดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น  แตละราย
สรุปไดดงันี ้

รายชื่อ ตําแหนง การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1.  นายวชิิต ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน

การคอรรัปชั่น 
4/4 

2.  นายวชิา  ลดาลลิตสกุล กรรมการ 4/4 
3.  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ กรรมการ 4/4 
4.  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการ 3/4 
5. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ ¾ 
6.  นางสุรีย  หมื่นนรินทร กรรมการ 4/4 
7.  นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ 4/4 
8.   นายอนุพล             ภูวพนูผล กรรมการ 3/3 
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดบัสูง 

1. กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ดังตอไปนี ้
1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนติิบุคคล อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัที่ไดรับแตงตัง้เปนกรรมการอิสระ 

  3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา 
มารดา คูสมรส พีน่อง และบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษทั หรือบริษัทยอย 
  4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทาํนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขอ
อนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนีท้ี่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสนิทรัพยที่มีตวัตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่าํกวา ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนบัรวมภาระ
หนี้ที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพนัธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจดัการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัด
อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลกัษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบริการเปนทีป่รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวชิาชีพเปนนิตบิุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจดัการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มนีัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
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รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษทั 
 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ไดมปีระกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิกรรมการอิสระกรรมการ

อิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัตติามที่ไดมปีระกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แลว 

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (collectivedecision) ได 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในป 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 
คน ดังนี ้

รายชื่อ คุณสมบัติ 
1. นายขจรศักดิ ์ วันรัตนเศรษฐ มีความรูดานบัญช ี

2. นายอมร  อัศวานันท มีความรูดานบัญช ี
3. นายวชิิต  ตันติอนุนานนท  มีความรูดานธุรกิจสนิคาอุปโภค 
4. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ 

2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด  
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิี่มีความรู ความสามารถ และมบีทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนนิงานทั้งระยะสัน้และระยะยาว กําหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่
ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปนจาํนวนที่เหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท 

 ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 
 -  กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 
 -  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  3 ทาน 
 -  กรรมการที่เปนอิสระ  4 ทาน 
 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒมิี

ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวสิัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทาํงานทีไ่มดางพรอย 
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว
อยางชัดเจน และมีกรรมการผูจดัการในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแล
การดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษทั และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และ
สอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 อํานาจกรรมการ 
 กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ 
 กลุม ก. นายบุญชัย โชควฒันา, นายวศิน เตยะธิติ, นางชยัลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล,  

นางมาลี ลลีาศิริวงศ 
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 กลุม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี
 กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน 

กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทบัตราสาํคัญของบริษัท  
 คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทบัตราสาํคัญของบริษัท 

 วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท  
 ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้ง 

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
 1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
 2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพยีงใดไมได 
 3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลาํดับลงมา เปนผูไดรับเลอืกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีทีบ่คุคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 วาระการดํารงตําแหนง 

 ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร กําหนดให
ในการประชุมสามัญประจาํปทกุคร้ังใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจาํนวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการ
บริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวน
ปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานทีสุ่ดนัน้เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ 
  1) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท

พนจากตาํแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้
  1.1 ถึงแกกรรม 
  1.2 ลาออก 
  1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท 
  1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน 
  1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
  1.6 ศาลมีคําสัง่ใหออก 
   และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอยกวา 
2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

  2) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจาํนวนหุนที่ถืออยูโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

 บริษัทไมไดกําหนดจาํนวนวาระที่จะดํารงตาํแหนงติดตอกันไดนานทีสุ่ด เพราะเชื่อวาความสามารถทาง
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการบริษัททุกคนมีความ
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ตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามทีไ่ดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 
เพราะอํานาจการตัดสนิใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะ
คัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน 

 สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน 
 - ไมมี - 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจที่เอ้ือประโยชนตอกัน มีการติดตาม

ผลการดําเนนิงานของบริษทันัน้ ๆ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารระดับสูงจะ
เปนผูพิจารณาวาบริษัทที่ไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะไดสงบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
ชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตวัแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนาํขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสาํเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนาํสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนาํเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย

กําหนดไว  
สําหรับเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากเร่ืองที่เปดเผยไวขางตน 
- ไมมี - 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม   
ในปน้ี  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยไดดําเนินกิจกรรมโครงการ School Project  เพ่ือ

สนับสนุนโรงเรยีนท่ีขาดแคลนในตางจังหวัด ซึ่งไดดําเนินการตอเน่ืองเปนปท่ี 10 และสานตอโครงการ CBS Academy เพ่ือ
สรางประสบการณใหกับนิสิต นักศึกษา ท่ีจะเติบโตมาเปนนักโฆษณารุนใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

1. โครงการ School Project  เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนท่ีขาดแคลนในตางจังหวัด  ปท่ี 10 ภายใตแนวความคิด   

“ฟารมสุข ฟารมเจริญ” 

ในป 2559  นับเปนปท่ี 10 ปแลว ท่ีบริษัทฯรวมกับลูกคาจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม (CSR) ภายใตโครงการ School 
Project  เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนท่ีขาดแคลนในตางจังหวัดตอเน่ืองเปนประจําทุกป  ในปน้ี บริษัทฯไดจัดกิจกรรมภายใต
แนวคิด “ฟารมสุข ฟารมเจริญ”   คือ โครงการปลูกสรางอนาคตท่ีสดใสใหกับนองๆ นักเรียน โดยบรษัิทฯไดรวมกับลูกคาทุก
ทาน จัดสรางโรงเรือนเพาะเหด็ แปลงปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกผลไม เสมือนเปนการสรางฟารมตัวอยางในโรงเรียน  สาน
ตอท่ีพอทําตามแนวพระราชดํารเิรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งความสําเร็จของ
โครงการน้ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูเรื่องการเพาะปลูก การพ่ึงพาตนเอง  และการนําหลักความพอเพียงไปใชปฏิบัติจริงใหกับ
นองๆ นักเรียน และเมื่อโครงการน้ีออกดอกออกผล นองๆ จะไดเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีไมเพียงเปนทุนประกอบอาหารกลางวัน แต
หากเหลือกินเหลือใช ยังสามารถเอาไปขาย ชวยสรางรายไดตอยอดเปนทุนการศึกษาใหกับนองๆ ไดอีกดวย   

ทางบริษัทฯไดสงมอบฟารมปลูกผกัและโรงเพาะเหด็ ภายใตแนวคิด  “ฟารมสุข ฟารมเจริญ”  ใหกับ 3 โรงเรียนใน 
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก   โรงเรียนวัดไทรนอย   โรงเรียนวัดปราสาททอง  และโรงเรียนวัดบุญกัน
นาวาส  ในวันท่ี  9 ธันวาคม 2559  พรอมท้ังบริจาคพรินเตอร  อุปกรณ การเรียนการสอน เครื่องเขียน และทุนการศึกษา  
เพ่ือเปนของขวัญใหนองๆ มีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหมท่ีกําลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันท่ีนําของขวัญไป
มอบก็สนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุน เปนอีกหน่ึงวันท่ีนองๆ นักเรียนท้ัง 3 โรงเรียน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทําใหทีมงาน
ของบริษัทฯ  และลูกคาทุกรายท่ีไดรวมกิจกรรม “ฟารมสุข ฟารมเจริญ” ในฐานะผูให ตางไดรับความสุขไปดวย 

 
2. โครงการ CBS Academy ปท่ี 2 

CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) เปนกิจกรรมเวิรกช็อปและประกวดผลงานสื่อสาร
การตลาด เพ่ือถายทอดความรูดานการสื่อสารการตลาดแกนิสิต นักศึกษารุนใหมท่ีจะเติบโตมาเปน 

นักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในอนาคต ใหมีความรูความเขาใจและสามารถทํางานสรางสรรคท่ีตอบ
โจทยการตลาดไดจริง   

ในป 2559 บริษัทฯไดดาํเนินโครงการ CBS Academy ตอเน่ืองเปนปท่ี 2  โดยในปน้ีทางบริษัทไดจับมือกับบริษัท 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) มารวมเปนพันธมติรในการดาํเนินโครงการ  เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายท่ี
เปนนิสิต นักศึกษาไดในวงกวางข้ึน  โดยเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาทุกช้ันป ไมจํากัดสาขาวิชา เขารวมเวิรกชอปเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูดานการทํางานกับผูเช่ียวชาญจากหลากหลายวงการ และสมัผัสบรรยากาศการทํางานโฆษณาภายใตสภาพแวดลอมจริง 
โดยมุงเนนใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดไปสรางสรรคเปนผลงานโฆษณาท่ีสามารถบรรลผุลทางการสื่อสารไดตาม
เปาหมายและสอดคลองกับสถานการณจริง   ผูชนะท้ัง 3 คนจะไดรบัรางวัลทุนการศึกษามูลคารวม 100,000 บาท และยังได
ไปศึกษาดูงานท่ีสํานักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร พรอมโอกาสในการเขาทํางานกับบริษัทในเครือฟารอีสทกรุป  อีกท้ังผูเขารวม
โครงการท่ีมีแววโดดเดนยังไดรับทุนจากเอไอเอสในการถายทําหนังโฆษณาท่ีคิดข้ึนจริงเพ่ือลงสื่อจริงในยูทูป และเผยแพรใน
โซเชียลมีเดยีตางๆ  

โครงการน้ีจึงเปนประโยชนตอนิสติ นักศึกษา และนักการโฆษณารุนใหม  และเปนการตอกย้ําวิสัยทัศนของบริษัทฯ
ในการเปน “ผูนําในการสรางความสําเร็จของลกูคาดวยความคิดสรางสรรค” (The Leader in Creative Business 
Solutions) โดยการใชความรูความเช่ียวชาญดานการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทําใหเกิดงานโฆษณาท่ี
สามารถสื่อสารไปถึงผูบรโิภคไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายทางการตลาด  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 218 (2/2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ทานไดเขารวมประชุมดวย โดยคณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ประจําป 2559 มีการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ ไดขอสรุปจาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของ บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี แบงเปนดานตางๆ รวม 5 สวนดังนี ้
 
1.ดานสภาพแวดลอมและการควบคุมภายในองคกร 
 บริษัทไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดจัดทาํจรรยาบรรณพนักงาน มีจริยธรรมในการทํา
ธุรกิจยึดมั่นในคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได บริษทัฯไดกําหนดโครงสรางการทํางานตามสายงาน มีการกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามสายงานไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดอํานาจ หนาที่และความรับผดิชอบอยาง
เหมาะสมระหวางกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารและพนักงาน  
 
2. ดานการประเมินความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ มีการจัดประชุมอยางนอยปละ 4 
คร้ัง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สาํคัญเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดความเสี่ยงนัน้ และรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพจิารณา  
 
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  
 บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน ตาม
โครงสรางขององคกร และกําหนดนโยบายกลยุทธ เปาหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีทีท่ันสมัยเปนปจจบุัน เพื่อชวย
สนับสนนุในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทที่วางไว รวมทั้งมฝีายตรวจสอบภายในชวยใน
การสอบทานติดตามประเด็นปญหาหรือจุดออนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาและแกไขจากฝาย
บริหารไดทันเวลาและเหมาะสม  
 
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
 บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลขอมูลที่สาํคัญ เชื่อถือได เพื่อนําเสนอตอกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน รวมทั้งการพฒันาระบบ อุปกรณเคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหทนักับสถานการณและเทาเทียมกับตลาด
การแขงขัน 
 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เพื่อรายงานขอมูลทีส่ําคัญตอคณะกรรมการ
บริษัทอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมรวมระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทาํความเขาใจในนโยบายที่
สําคัญและเปาหมายของบริษทั เพื่อใหการสื่อสารขอมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัตงิาน
ภายในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค 
 การสื่อสารใหกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการสื่อสาร สงขอรองเรียน หรือ การให
คําแนะนําปรึกษาที่สาํคัญไดหลายชองทาง เชน ทางเวปไซตของบริษัท ทางอีเมลล และตู ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 
10400  
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5. ดานระบบการตดิตามและประเมินผล 
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เมื่อไหรที่
มีผลของความแตกตาง บริษัท มีการประชุมรวมกันระหวางฝายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดําเนินงานให
เหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดบั และมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปน
หนวยงานอิสระที่ปฏิบัติหนาที่และไดรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเดน็ที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ตามที่บริษทัฯ ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตร ในการสนับสนนุผลกัดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดบัในบริษัท และ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมทันเวลา 
 บริษัทฯ มีการประเมนิความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงานโดยฝายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอรรัปชั่นในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดบัความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และหา
มาตรการในการบริหารความเสีย่ง หลีกเลี่ยง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนตามความเหมาะสม 
 
 โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในป 2559 นั้น การประชุม
รวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูบริหาร และฝายตรวจสอบภายใน ในทกุไตรมาสผูสอบบัญชีมี
การประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท และพบประเด็นทีส่ําคัญในการตรวจสอบ 
ตรวจทาน ไดนาํประเด็นเหลานัน้มารายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณาจึงมีความเห็นวาการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯนัน้มคีวามเพียงพอและเหมาะสม 
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                             รายการระหวางกัน   
รายการระหวางกันในป 2559 ลักษณะที่เกิดข้ึนของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ

คาบริการจายที่เก่ียวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัท กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งเปน
การคาปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เก่ียวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เก่ียวของกัน ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4. 

สําหรับรายไดและคาใชจายอ่ืน ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัท 
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท คร้ังที่ 208 (1/2559) เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2559 พอสรุปไดดังนี้ 

- รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันดานรายรับ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในวงเงินไมเกิน 4,869,000.00 บาท 

- กรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2559 ประกอบดวย  

คาบริการรับ 

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

คาเชาอาคารพรอม
ท่ีจอดรถ 
(บาท) 

คาท่ีปรึกษารับ 
(บาท) 

1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) กรรมการ
รวมกัน 

2,778,800.00 180,000.00 

2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน (บริษัทรวม) ” 1,432,800.00 180,000.00 

3. บจก.พินนาเคิลทราเวิล ” 65,280.00  

4. บจก.ชัยลดาดล ” 36,000.00  

5. บจก. อิมเมจเฟรส ” 172,800.00  

รวมท้ังสิ้น 4,485,680.00 360,000.00 

หมายเหตุ :  
- คาเชาอาคารพรอมที่จอดรถ จํานวนเงิน 4,485,680.00 บาท บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารบางสวน

พรอมที่จอดรถ กับบริษัทที่เก่ียวของกัน รวม 5 ราย โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 1 ป การกําหนดราคาข้ึนอยูกับทําเล
ที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาคาเชา ตอตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยูในทําเลเดียวกัน  

-  คาที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเปนที่ปรึกษาดานงานบุคคลและคอมพิวเตอร
ใหกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ ความยากงาย และขอบขายของการ
ใหบริการ 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 การทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงดําเนนิตอไป เพราะธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนไปตามธุรกิจ 
ปกติทางการคา จะมปีริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดใชนโยบายตอรองตามราคาตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ โดยคํานงึถึงความสมเหตุสมผล ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของ 
เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
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Financial Status 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากดั (มหาชน) มีกําไรขัน้ต้นจากการให้บริการของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

จํานวน 326.72 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน  0.32 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.10  และมกํีาไรสทุธิสาํหรับปี 115.58 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 5.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.92  สาเหตขุองการเพ่ิมขึน้ของรายได้และกําไรสทุธินัน้

มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยท่ีเพ่ิมขึน้  งบการเงินเฉพาะกิจการมี รายได้จากการให้บริการและคา่นายหน้า

ลดลง 17.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.69  กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้  11.11 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
   รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  44.15   44.27   41.72  

อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้จากการให้บริการและคา่นายหน้า (%)  15.62   14.94   10.07  

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)  10.92   11.16   7.87  

  
 ในระหวา่งปี 2559  รายได้จากการให้บริการและคา่นายหน้า รวมถึงกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ เลก็น้อย เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัมาตัง้แตปี่ 2557เป็นต้นมา  อีกทัง้มีเหตกุารณ์การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี

9 ในชว่งไตรมาสท่ี 4 ของปี ทําให้กิจกรรมและการโฆษณาได้หยดุชะงกัชัว่คราว ทําให้มีการตดังบโฆษณาและชะลอการใช้

งบโฆษณา ในชว่งเวลาดงักลา่ว 

รายได้รวมของบริษัท  
  สาํหรับปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและคา่นายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อ่ืน และ

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 831.49  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 7.76  

ล้านบาท หรือร้อยละ 0.94  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 รายได้จาการให้บริการและค่านายหน้า  

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการให้บริการและคา่นายหน้าจํานวน 739.97  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.62 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 0.35  

 ในช่วงไตรมาส 4 ของทกุๆ ปี ลกูค้าจะมีการใช้งบโฆษณามากกวา่ไตรมาสอ่ืน แตเ่พราะในปีนีมี้การหยดุ

ดําเนินกิจกรรมและการโฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9      

 รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2559 ได้รวมสว่นลดจากการบริหารเงินสด คา่ท่ีปรึกษารับ ดอกเบีย้รับ คา่เช่ารับ 

กําไรจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ กําไรจากการขายหลกัทรัพย์ และอ่ืน ๆ รวมเป็นเงิน 91.52  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 

จํานวน 5.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.96 สาเหตหุลกัท่ีทําให้รายได้อ่ืนเพ่ิมขึน้มาจากสว่นลดจากการบริหารเงิน  6.06  ล้าน

บาท 
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 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   

ในปี 2559 บริษัทได้รับสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 36.01 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.60 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 7.78  เป็นผลมาจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทร่วม 
 
 รายได้เงนิปันผล 

รายได้เงินปันผลในปี 2559  จํานวน 5.24 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2558 จํานวน  0.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.75  
 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานประกอบด้วย ต้นทนุการให้บริการและคา่นายหน้า คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 

สาํหรับปี 2559  บริษัทและบริษัทยอ่ย มีคา่ใช้จา่ยรวม 696.39  ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 0.78  ล้านบาท หรือร้อยละ 0.11  โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า   

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุการให้บริการและคา่นายหน้า จํานวน 413.25  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558  จํานวน 2.30  

ล้านบาท หรือร้อยละ 0.56  และงบเฉพาะกิจการมีต้นทนุการให้บริการและคา่นายหน้า จํานวน 145.78  ล้านบาท ลดลง

จากปี 2558  จํานวน 6.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.41  ซึง่เป็นการลดลงตามสดัสว่นของรายได้ท่ีลดลงของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวม 283.14  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558  ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 0.53  โดยบริษัทฯยงัคงมนีโยบายในการควบคมุคา่ใช้จา่ย  

กาํไรสุทธิรวม 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรรวมสาํหรับปี 2559 จํานวน 115.58  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน  5.41 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91 โดยแบง่เป็น 

- กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทสาํหรับปี 2559  จํานวน 105.74  ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 3.63  ล้านบาท

หรือร้อยละ 3.55  

- กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน 9.84 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 1.79  ล้าน

บาทหรือร้อยละ 22.24 

 
ฐานะการเงนิ  
สินทรัพย์ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 1,649.27  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 196.23  

ล้านบาทหรือร้อยละ 13.50    สนิทรัพย์หมนุเวยีนเพ่ิมขึน้ 147.39  ล้านบาทหรือร้อยละ 21.13  สว่นท่ีเพ่ิมประกอบด้วย 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น และงานระหวา่งทํา 
 

อตัราสว่นประสทิธิภาพในการทํางาน ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%)  7.45   7.82   5.52  
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อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จากร้อยละ 7.82  เป็นร้อยละ 

7.45 บริษัทฯยงั มคีวามสามารถในการบริหารสนิทรัพย์อยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดาํเนินงาน

และสามารถทํากําไรให้เพ่ิมขึน้ในปี 2559 นี ้
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2559 จํานวน 122.62 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 33.81  ล้านบาทหรือร้อยละ 21.61  เป็นผลมาจากการลดลงเพ่ือนําเงินไปฝากประจําไว้ในสถาบนัการเงินและ

กองทนุเปิดตราสารหนี ้ อตัราสว่นสภาพคลอ่งมีดงันี ้ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่)  1.72   1.80   1.93 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  1.71   1.79   1.88  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.25   0.40   0.26  

 

             ณ สิน้ปี 2559 อตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.72  ลดลงจากปีก่อน  0.08 เทา่ และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 

ลดลงจากปีก่อน 0.08 เทา่  บริษัทยงัมีสภาพคลอ่งในระดบัท่ีสงูและปกติ ซึง่บริษัทยงัมีความคลอ่งตวัในการบริหารงาน

และดําเนินกิจการได้  
  
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิและลกูหนีอ่ื้น จํานวน 368.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 

จํานวน 27.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.03  สาเหตขุองการลดลงมาจากในไตรมาส 4 ลกูค้ามีการระงบัและชะลอการใช้งบ

โฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัใน รัชกาลท่ี 9 
ในปี 2559 ลกูหนีก้ารค้าท่ีมีอายหุนีเ้กิน 3 เดือน มจํีานวน  10.78 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 3.07 % ของลกูหนี ้

การค้าทัง้หมด เทียบจากปีก่อนลดลง  ซึง่คดิเป็นสดัสว่นปี 2558 เทา่กบั 3.32 %   
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  4.32   4.93   4.52 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  84   74  81 

 
 จากอตัราสว่นของ ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ใน ปี 2559  บริษัทได้มีการบริหารจดัการสนิเช่ือให้มีประสทิธิภาพ  

และบริษัทยงัมีความเช่ือมัน่ในการติดตามเร่งรัดการจดัเก็บเงินอยา่งใกล้ชิด เพ่ือไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของ

บริษัท    
หนีส้ิน 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2559  จํานวน 548.12 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จากปี 2558 จํานวน 110.84 

ล้านบาทหรือร้อยละ 25.35  ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น จํานวน 455.33  ล้านบาทเพ่ิมจากปี 2558 จํานวน 

69.39  ล้านบาท หรือร้อยละ 17.98  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จํานวน  3.91 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 1.41 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 55.74   
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  3.18   3.68   3.66 

ระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  115   99  98  

  
ณ สิน้ปี 2559 ระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉลีย่ 115  วนั ไมไ่ด้มีสาเหตจุากสภาพคลอ่งของบริษัท แตเ่กิดจากเจ้าหนีบ้างราย

ไมม่ารับเงินตามกําหนดเวลาท่ีได้นดัหมายไว้ จงึทําให้ต้องเลือ่นระยะเวลาการชําระเงินออกไปในเดือนถดัไป 
 หนีส้นิไม่หมุนเวียน 
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิไมห่มนุเวยีนจํานวน 55.55 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.76 

สาเหตมุาจากหนีส้นิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและภาษีเงินได้รอตดับญัชีเพ่ิมขึน้รวมกนั 6.22  ล้านบาท หรือร้อย

ละ 12.95   
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัสิน้ปี 2559 จํานวน 1,101.15  ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 

จํานวน 85.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.40  สาเหตจุากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 

วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด  
 งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้
         (หนว่ย : ล้านบาท) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   156.43 
เงินสดเปลีย่นแปลงสทุธิจาก 

- กิจกรรมดําเนินงาน         188.36 

- กิจกรรมลงทนุ                     (177.17) 

- กิจกรรมจดัหาเงิน         (45.00) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงสทุธิ       (122.61) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 2559     122.61 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง จาก 156.43  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เป็น 122.62  ล้านบาท ลดลง 33.81 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 21.61 สาเหตหุลกัท่ีฐานะเงินสดลดลงมีดงันี ้ 
- เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ 159.42 ล้านบาท 

 
สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 
ความเหมาะสมโครงสร้างของเงนิทุน  

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่)                 0.50                   0.43                 0.42  

 
70 

 



   

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เพียง 0.50 เทา่ ซึง่เพ่ิมจากปีก่อนเพียงเลก็น้อย บริษัทยงัไมม่ีภาระหนีส้นิใน

การกู้ยมืเงิน  ซึง่แสดงให้เห็นวา่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทยงัมัน่คง และเมื่อมีโอกาสท่ีจะขยายตวัทางธุรกิจ บริษัทยงั

มีความสามารถในการขยายการลงทนุได้อยา่งแนน่อน 
สภาพคล่องที่สาํคัญ 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 844.97 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่หนีส้นิหมนุเวยีน 

เป็นจํานวนเงิน  296.84  ล้านบาท และบริษัทฯไมม่ีภาระหนีส้นิจากเงินกู้ยืม ยิง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทยงัมีสภาพคลอ่ง

อยา่งเพียงพอและมีความสามารถในการชําระหนีไ้ด้อยา่งชดัเจน 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ติดตามข้อมลูการคาดการณ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอ่ลกูค้าของบริษัท ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ ดงันัน้จึงพอสรุปได้ดงันี ้
1. การรับลูกค้าใหม่ 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้บริหารความเสีย่งในการพิจารณารับลกูค้าใหม ่โดยต้องมีการตรวจสอบฐานะ

การเงิน วเิคราะห์ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหนี ้เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ 

ในการดําเนินธุรกิจกบัลกูค้า 
2. การเสียลูกค้ารายใหญ่ 

สภาวะการแขง่ขนัในปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอาจมีโอกาสสญูเสยีลกูค้ารายใหญ่ ซึง่ยอ่มมี

ผลกระทบตอ่รายได้อยา่งมีนยัสาํคญั  
3. การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซึง่มผีลตอ่กําลงัซือ้ของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกบัลกูค้าของบริษัท

ยอ่มทําให้การใช้งบโฆษณาของบริษัทลกูค้า ต้องใช้อยา่งรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบโฆษณา ทําให้มี

ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัทอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ดงันัน้ ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยทุธ์ มกีารวาง

แผนการทํางาน ทําความเข้าใจ และเข้าถงึแนวความคดิของผู้บริโภคเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีให้กบัลกูค้า 

รวมทัง้กําหนดนโยบายท่ีต้องสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั เพ่ือให้บริษัทดาํเนินกิจการไปได้อยา่ง

มัน่คงตอ่ไป 
 

4. ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภยัพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง

หรือภยัธรรมชาติ  

บริษัทไมส่ามารถคาดคะเนเหตกุารณ์ลว่งหน้าเก่ียวกบั ภยัพิบตัิ แผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์ความไมส่งบ

จากการก่อการร้าย วินาศกรรม รวมถงึการชมุนมุทางการเมือง ซึง่อาจทําให้บริษัทต้องระงบัการให้บริการ 

หรือกิจกรรมเก่ียวกบัการดาํเนินงาน มีผลทําให้บริษัทสญูเสยีรายได้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2559 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(AuditFee) 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบญัช ี2559 มีจํานวนเงินทัง้สิ้นดังนี ้
  บมจ.ฟารอีสท ดีดบี ี จายเปนจาํนวนเงินรวม 584,000.00 บาท 
  บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) จายเปนจาํนวนเงินรวม 270,000.00 บาท 
  บจก. สปริงบอรด พลสั (บริษัทยอย) จายเปนจาํนวนเงินรวม  70,000.00 บาท 

   

 2. คาบริการอ่ืน (Non-AuditFee) 
 - ไมมี- 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนกัถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ใน

การเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดงักลาวได
จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมดัระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มี
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธบิายและการวิเคราะห 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษัทยอย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทัว่ไป 
ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชรัีบอนุญาตที่เปนอิสระ  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให
มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึง
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ิดปกติอยางมสีาระสาํคัญ  

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทําหนาที่สอบทาน
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป (แบบ 56-1) แลว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตสุมผลไดวางบการเงิน
ของบริษัทและบริษทัยอย สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดจัดทาํและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสาํคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 (นายบุญชยั โชควฒันา) (นางชัยลดา ตนัติเวชกุล) 
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 
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งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และ ของเฉพาะบริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จาํกัด 

(มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
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กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เงินลงทุนระยะยาว 

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 เป็นจาํนวนเงิน 419.56 ลา้นบาทในงบการเงินรวม ซ่ึงในจาํนวนเงินดงักล่าวประกอบดว้ยตราสารทุนท่ีไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาด จาํนวน 31.44 ลา้นบาท โดยจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงในราคาทุนสุทธิจาก

การดอ้ยค่า ซ่ึงมลูค่าของเงินลงทุนไม่มีราคาอา้งอิงในตลาดซ้ือขายคล่อง 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ได้ประเมินข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดโดยพิจารณาจาก

ผลตอบแทนเงินปันผล และจากงบการเงินล่าสุดท่ีน่าเช่ือถือของบริษทัท่ีลงทุน ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาความเหมาะสมของจาํนวนเงินท่ีบนัทึกในบญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยใชข้อ้มูล

จากงบการเงินดงักล่าว 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปี 

2559 จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผูท่ี้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อ

ขอ้เท็จจริง 

 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง

สมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

การเงินรวมเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชวิ้ธีการท่ีปรากฏในภาคผนวก 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
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เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวใน

รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ภาคผนวก 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชวิ้ธีการดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเวน้การบนัทึกรายการหรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์น

การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดทําข้ึนโดย

ผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน

ต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง

หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม 

หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

- ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็น

ต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า 739,966,192.93       737,352,671.77      285,041,590.63          302,233,032.21      

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า (413,249,468.04)      (410,952,585.12)     (145,778,824.06)        (152,495,930.97)     

กําไรขั�นต้น 326,716,724.89       326,400,086.65      139,262,766.57          149,737,101.24      

รายได้เงินปันผล 5,241,751.30           5,152,284.28          54,236,287.30            43,731,664.28        

รายได้อื่น 18 50,271,337.65         47,806,430.97        28,059,607.37            27,345,370.20        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 382,229,813.84       379,358,801.90      221,558,661.24          220,814,135.72      

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (283,138,988.65)      (284,659,886.68)     (137,542,927.26)        (147,913,815.92)     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 36,006,804.07         33,414,176.51        -                             -                          

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 135,097,629.26       128,113,091.73      84,015,733.98            72,900,319.80        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (19,513,268.75)        (17,947,965.56)       (5,846,680.00)            (5,836,310.17)         

กําไรรวมสําหรับปี 115,584,360.51       110,165,126.17      78,169,053.98            67,064,009.63        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 22,893,104.13         (11,994,560.66)       21,364,075.31            (9,383,301.71)         

ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ (4,578,620.82)          2,398,912.13          (4,272,815.06)            1,876,660.34          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 18,314,483.31         (9,595,648.53)         17,091,260.25            (7,506,641.37)         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 133,898,843.82       100,569,477.64      95,260,314.23            59,557,368.26        

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 105,740,031.52       102,112,358.65      78,169,053.98            67,064,009.63        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 9,844,328.99           8,052,767.52          -                             -                          

115,584,360.51       110,165,126.17      78,169,053.98            67,064,009.63        

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 123,889,196.24       92,799,039.41        95,260,314.23            59,557,368.26        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 10,009,647.58         7,770,438.23          -                             -                          

133,898,843.82       100,569,477.64      95,260,314.23            59,557,368.26        

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 14.10                       13.61                      10.42                          8.94                        

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 7,500,000                7,500,000               7,500,000                   7,500,000               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
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องค์ประกอบอื่น

ส่วนเกินทุน ของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จากการเพิ่มสัดส่วน จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของบริษัท ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 75,000,000.00      95,000,000.00     87,085.15                     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      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี : -                            

เงินปันผล 17 -                        -                      -                               -                               (45,000,000.00)      -                                 (45,000,000.00)         (6,755,400.00)     (51,755,400.00)         

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก

   การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5, 10 -                        -                      -                               -                               -                         -                                 -                            3,244,545.00       3,244,545.00             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                      -                               -                               105,740,031.52     18,149,164.72                123,889,196.24         10,009,647.58     133,898,843.82         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 75,000,000.00      95,000,000.00     87,085.15                     7,500,000.00               777,664,791.37     91,916,041.79                1,047,167,918.31      53,977,149.53     1,101,145,067.84      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 75,000,000.00      95,000,000.00     -                               7,500,000.00               652,312,401.20     83,080,196.31                912,892,597.51         45,198,903.87     958,091,501.38         

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี :

เงินปันผล 17 -                        -                      -                               -                               (37,500,000.00)      -                                 (37,500,000.00)         (5,403,900.00)     (42,903,900.00)         

ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                      87,085.15                     -                               -                         -                                 87,085.15                  -                      87,085.15                  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง -                        -                      -                               -                               -                         -                                 -                            (87,085.15)          (87,085.15)                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                      -                               -                               102,112,358.65     (9,313,319.24)                92,799,039.41           7,770,438.23       100,569,477.64         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 75,000,000.00      95,000,000.00     87,085.15                     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      

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 
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องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วน

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 75,000,000.00     95,000,000.00    7,500,000.00              399,413,005.65       73,792,986.10             650,705,991.75        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี :

เงินปันผล 17 -                      -                      -                              (45,000,000.00)              -                               (45,000,000.00)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                      -                              78,169,053.98         17,091,260.25             95,260,314.23          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 75,000,000.00     95,000,000.00    7,500,000.00              432,582,059.63       90,884,246.35             700,966,305.98        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 75,000,000.00     95,000,000.00    7,500,000.00              369,848,996.02       81,299,627.47             628,648,623.49        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี :

เงินปันผล 17 -                      -                      -                              (37,500,000.00)              -                               (37,500,000.00)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                      -                      -                              67,064,009.63         (7,506,641.37)                    59,557,368.26          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 75,000,000.00     95,000,000.00    7,500,000.00              399,413,005.65       73,792,986.10             650,705,991.75        

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
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2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 135,097,629.26      128,113,091.73      84,015,733.98      72,900,319.80        

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมการดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 7,254,946.68          8,621,279.69          5,069,654.66        6,119,599.01          

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 78,117.86               17,019.37               -                       -                          

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (36,006,804.07)       (33,414,176.51)       -                       -                          

(กําไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม 847,057.44             -                          (525,643.33)         -                          

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,246,931.00          4,603,188.00          2,504,875.00        2,574,255.00          

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น 253,248.75             723,554.75             253,248.75           723,554.75             

รายการกําไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (694,896.69)            -                          (581,128.16)         -                          

กําไรจากการขายอุปกรณ์ (246,836.67)            (236,132.45)            (246,836.67)         (169,640.34)            

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,081.27                 (18,779.44)              8,081.27               (18,779.44)              

ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 62,861.11               -                          31,261.11             -                          

ประมาณการหนี้สิน 3,239,859.00          -                          -                       -                          

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                          -                          (48,994,536.00)    (38,579,380.00)       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,241,751.30)         (5,152,284.28)         (5,241,751.30)      (5,152,284.28)         

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

และหนี้สินจากการดําเนินงาน 108,898,443.64      103,256,760.86      36,292,959.31      38,397,644.50        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น )ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 31,038,624.12        (108,179,386.00)     33,238,550.58      (15,051,449.59)       

งานระหว่างทํา (659,866.52)            -                          (269,266.52)         -                          

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน (3,940,024.20)         (3,305,220.41)         (2,434,991.43)      (1,943,375.72)         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,064,986.85)         39,215.24               (67,538.00)           -                          

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเปน

บริษัทจํากัด เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2537 โดยมีสํานักงาน

ตั้งอยูท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานโฆษณา 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจดัทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดมิเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมผีลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมลูจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสนิใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ันผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรบัประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะบันทึกใน
งวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) 

และสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวม โดยการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยสรุปไดดังน้ี 

บริษัทยอย  ลักษณะของธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจ้าของ  

(ร้อยละ) 

บริษัท เฟมไลน จํากัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  86.48 

บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  99.99 

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด 

 รับจางวางแผนโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ 

 
40 

บริษัท ดิจินคร จํากัด  นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา  40 

        (ถือหุนโดย บจก.เฟมไลน รอยละ 5 และบจก.อินทิเกรเตด็ คอมมูนิเคช่ัน รอยละ 4) 

 



   

การตัดสินใจท่ีสําคญัและขอสมมต ิ

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณานํางบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด และงบการเงินของ
บริษัท       ดิจินคร จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม เน่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาว 

ข)  บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 

ค)  งบการเงินของบริษัทยอยจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง)  รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคญัไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปน
ของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรอืขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธี
ราคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ

ใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทา

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ

การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  

 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลอืกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามท่ีอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 

2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ท้ังน้ี กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละ

ประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุง
รายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 



   

บริษัทฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการเปนนายหนาตัวแทนตามเกณฑคงคาง 
บริษัทฯ รับรูรายไดและตนทุนจากการใหบริการรับจางทําของเมื่องานทําเสรจ็และสงมอบ 

บริษัทฯ รับรูรายไดสวนลดรับเมื่อไดรับสวนลดแลว 
รายไดอ่ืนและคาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

ตนทุนของงานท่ียังไมแลวเสร็จ หรือยังไมไดสงมอบ บันทึกเปนงานระหวางทํา 

คาใชจายในสวนงานของฝายบริหารลูกคาและฝายความคิดสรางสรรคแสดงอยูในคาใชจายในการขายและบรหิาร 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงิน

ฝากประจําท่ีมีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ยกเวนเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้าํประกัน 

 

 

 

 

เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ประกอบดวย เงินฝากประจําธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุนเปด 

เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีเปนเงินลงทุนในกองทุนเปดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงในมูลคายุตธิรรม มลูคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุน คํานวณโดยใชมลูคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ วันสิ้นป บริษัทฯ รับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุน 

ตนทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

ลูกหนีก้ารคา 
ลูกหน้ีการคาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูจากลกูหน้ีท่ีคาดวาจะ

เรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหน้ีแตละรายประกอบ 

งานระหวางทํา 

ตนทุนของงานท่ียังไมรับรูรายได จะบันทึกเปนงานระหวางทํา 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย ตราสารทุนในความตองการของตลาด ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ
ตลาด    และเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
แสดงในมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รบัรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลกัทรัพยเผื่อขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงใน
ราคาทุนหลังหักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในมลูคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปลีย่นแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม

เกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยตามระยะเวลา 20 ป สําหรับอาคาร และ 5 ป สําหรับสวนปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ และยานพาหนะ 
กลุมบริษัทไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

 

การดอยคา 

 



   

ณ วันสิ้นป กลุมบริษัทมีการประเมินวาสินทรัพยท่ีมีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากกลุมบริษัทพบวามขีอบงช้ีท่ีทําให
เช่ือไดวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะประมาณมลูคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน หากราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยน้ันสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะรับรูผลตางน้ันเปนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรบัรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการ
ทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการภาระผูกพัน

ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อขอสมมติท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลีย่นแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ประมาณการหนี้สิน 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และกลุม
บริษัทสามารถประมาณมลูคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ 

ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตดับัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ

ภาษี   เงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีบันทึกในสวน
ของผูถือหุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปท่ีตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามผีลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมลูคาตามบัญชีและมลูคาฐาน
ภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดยใช
อัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกําหนดมลูคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตดับัญชี  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ กลุมบริษัทเช่ือวาไดตั้ง
ภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรบัภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง 
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน 
และอาจจะเก่ียวของกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดย
ข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินได
ในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมิน
โดยหนวยงานจดัเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรบัหนวยภาษีตางกันน้ัน
กิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและ
จายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีจะถูกทบทวน ณ    
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 



   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสาํหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักระหวางป 

การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายตุิธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหน้ีสินให
ผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯและ
บริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสนิซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมสีภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมสีภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายตุิธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลูท่ีสามารถสังเกตไดท่ี
เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมลูคายตุิธรรมน้ันใหมากท่ีสดุ  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ัน
ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมลูคายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจํา   

4. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบรหิารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดลุยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสําคญัมีดังน้ี 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบรหิารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะน้ัน เปนตน 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

ฝายบรหิารของบริษัทจะมีการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอย  และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน โดย
ประเมินจากผลการดําเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทรวม บริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนน้ัน ซึ่งการพิจารณา
ดังกลาวตองใชดุลยพินิจของผูบรหิาร 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อ
เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงาน และมลูคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝายบริหารจาํเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามลูคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจาํเปนตองใชดุลยพินิจท่ี
เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี

สินทรัพยภาษีเงินไดและหน้ีสินภาษีเงินไดจะรับรูจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน กับมลูคา
คงเหลือตามบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ผูบรหิารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีความเปนไปได
อยางสูงท่ีจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใชกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได กลุมบริษัทใชขอสมมตฐิานในการประมาณการกําไรทาง

 



   

ภาษีในอนาคต และชวงเวลาท่ีจะใชผลแตกตางช่ัวคราวน้ัน การเปลีย่นแปลงขอสมมติฐานดังกลาวในแตละงวดอาจทําใหมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตอสถานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ผลประโยชนพนักงานเมือ่เกษียณอายุ 

มูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งถูกคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยโดยการใชขอสมมติฐานจํานวนมาก ขอสมมติฐานท่ีใชในการคิดตนทุน(รายได)สุทธิสําหรับประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงอัตราคดิลด ท้ังน้ีการเปลีย่นแปลงขอสมมติฐานท่ีใชในการคํานวณดังกลาว จะมี
ผลกระทบตอมลูคาตามบัญชีของประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอาย ุ

กลุมบริษัทไดพิจารณาอัตราคดิลดท่ีเหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคดิลดท่ีเหมาะสมกลุมบริษัท
พิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตองจายชําระผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาท่ีตองจายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญท่ีเก่ียวของ 

ขอสมมติฐานหลักอ่ืนๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมลูเพ่ิมเติมเปดเผยใน

หมายเหตุฯ 15 

5. รายการกับบุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

กลุมบริษัทมรีายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน สินทรัพย หน้ีสิน 
รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหน่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินน้ี ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใช

นโยบายการกําหนดราคาท่ีเปนราคาตลาดกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 

2558 และรายการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 199,260              241,112              117,771              100,111              

หนี�สิน

เจ้าหนี้การค้า 82,785                19,229                47,446                12,893                

เงินมัดจํา 255                     120                     850                     377                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

 

 

 



   

2559 2558 2559 2558

รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าบริการรับ 336,529               347,174               101,152               117,327               

รายได้อื�น 5,154                   3,312                   9,875                   7,410                   

ค่าบริการจ่าย 12,991                 14,034                 5,562                   5,444                   

ค่าที�ปรึกษาจ่าย 320                      1,080                   240                      480                      

รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,519                 42,481                 27,606                 30,283                 

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

2559 2558 2559 2558

เงินสดในมือ 112                       77                         48                         16                         

เงินฝากธนาคาร     -  กระแสรายวัน 2,990                    2,924                    399                       1,408                    

 -  ออมทรัพย์ 73,528                  34,006                  46,409                  10,606                  

เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน 45,987                  119,422                625                       587                       

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122,617                156,429                47,481                  12,617                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

 



   

2559 2558 2559 2558 2559 2558

เงินฝากประจําจาก

  สถาบันการเงิน 62,663            51,212            51,630            38,644            1.40-1.65 0.95 - 3

กองทุนเปิดตราสารหนี้-สุทธิ 290,516          93,581            97,103            42,522            -           -          

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 353,179          144,793          148,733          81,166            

หน่วย : พันบาท

ร้อยละต่อปี

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

8. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 199,260                241,112                117,771                100,111                

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น 159,539                145,757                32,834                  77,583                  

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 1,733                    3,287                    1,440                    1,885                    

รวมลูกหนี้การค้า 360,532                390,156                152,045                179,579                

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,810)                   (9,810)                   (9,810)                   (9,810)                   

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 350,722                380,346                142,235                169,769                

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับ 2,334                    5,729                    2,243                    3,564                    

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 6,424                    8,071                    4,783                    7,537                    

เงินทดรองจ่าย 120                       206                       50                          37                          

ลูกหนี้กรมสรรพากร -                        1,303                    -                        1,303                    

อื่นๆ 8,909                    701                       4,097                    719                       

รวมลูกหนี้อื่น 17,787                  16,010                  11,173                  13,160                  

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 368,509                396,356                153,408                182,929                

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 



   

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน -                      -                      19,428                13,194                

ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 1,310                  828                     1,310                  828                     

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 197,951              240,284              97,033                86,090                

ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ

ปกติและไม่เกิน 3 เดือน 148,762              132,717              23,024                64,543                

มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน 966                     3,230                  -                      3,229                  

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 9,810                  9,810                  9,810                  9,810                  

เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า 1,733                  3,287                  1,440                  1,885                  

รวมลูกหนี้การค้า 360,532              390,156              152,045              179,579              

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,810) (9,810) (9,810) (9,810)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ  350,722              380,346              142,235              169,769              

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 



   

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

งบการเงินรวม

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุ้นระหว่างกัน              -   8,000              -   40.00                -            3,200                -            3,746

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00             796             796          9,600          9,576

บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -            -                     1,232             321

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน 20,000 20,000 33.33 33.33          6,667          6,667      154,134      135,962

รวม          7,463        10,663      164,966      149,605

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุ้นระหว่างกัน              -   8,000              -   40.00                -            3,200 -            -            

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน $83.33 $83.33 30.00 30.00             796             796 -            -            

บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน 1,000 1,000 30.00 30.00 -            -            -            -            

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์ นายหน้าตัวแทนรับจ้างทํา ถือหุ้นระหว่างกัน 20,000 20,000 33.33 33.33          6,667          6,667 -            -            

รวม 7,463         10,663       -            -            

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

เงินลงทุน (%)

หน่วย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : พันบาท

ทุนที่ออก

สัดส่วน

 

ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอรคอนตเินนตัลโฮลดิ้ง จํากัด ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยไดคืนทุนและสวนเกินทุนแบงชําระใหแกผูถือหุน ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 

28 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 

 



   

สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังน้ี 

ชื่อบริษัทร่วม

2559 2558 2559 2558

บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง 301                             1,313                     -                          -                           

บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ 24                               (979) -                          -                           

บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) 1,510                          948                        600                         1,500                       

บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์                          34,171                    32,132                      16,000                       13,333

รวม 36,006                        33,414                   16,600                    14,833                     

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมระหว่างปี

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบรษัิทรวมท่ีมีสาระสําคัญ มดีังน้ี 

บจก.เมียนม่าร์ 

สปา ทูเดย์ ฟาร์

อีสท์

บจก.สปา ทูเดย์

 ฟาร์อีสท์ 

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอิน

เทลลิเจนซ์

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 39,528              19,418              719,214               778,160               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,589                168                   42,506                 45,263                 

หนี้สินหมุนเวียน (10,118) (15,480) (274,576) (300,174)

หนี้สินไม่หมุนเวียน -                    -                    (24,697) (24,697)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้

กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง 80 5,034 102,524 107,638

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก -                    -                    -                      -                       

กําไรสําหรับปี 80 5,034                102,524               107,638               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                    -                    -                      -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 80 5,034                102,524               107,638               

หน่วย : พันบาท

 

 

การกระทบยอดขอมูลทางการเงินขางตนกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทรวม ท่ีรับรูในงบการเงินรวม มดีังน้ี 

 



   

บจก.เมียนม่าร์

สปา ทูเดย์

ฟาร์อีสท์

บจก.สปา ทูเดย์ 

ฟาร์อีสท์ 

(ประเทศไทย)

บจก.มีเดียอินเทลลิ

เจนซ์

รวม

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 31,999                     4,106                       462,447                   498,552                   

สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท

   ในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 30                            30                            33.33                       

ค่าความนิยม -                           -                           -                           -                           

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,600                       1,232                       154,134                   164,965                   

หน่วย : พันบาท

 



   

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

บริษัท ประเภทกิจการ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บจก.เฟมไลน์ นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา ถือหุ้นระหว่างกัน 4,000 4,000         86.48         86.48         3,459         3,459 31,135     22,486     

บจก.สปริงบอร์ด พลัส นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา ถือหุ้นระหว่างกัน 6,511 6,511         99.99         99.99         3,385         3,385 -           -           

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น บริการด้านประชาสัมพันธ์ ถือหุ้นระหว่างกัน 3,500 3,500         40.00         40.00         1,400         1,400 1,260       1,260       

บจก.ดิจินคร นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา ถือหุ้นระหว่างกัน 10,000              -           40.00              -           2,400              -   -           -           

รวม       10,644         8,244 32,395     23,746     

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน       (3,385)       (3,385)

เงินลงทุน - สุทธิ 7,259       4,859       

หน่วย : พันบาท

ทุนที่ออก

สัดส่วน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

เงินลงทุน (%) เงินปันผล

หน่วย : พันบาท

วิธีราคาทุน-สุทธิ

 

ในวันท่ี 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามญัของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 400,000 หุน (ราคาตามมลูคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและ

เรียกชําระแลวในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 2,400,000 บาท 

บริษัท เฟมไลน จํากัด ไดลงทุนในหุนสามญัของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 50,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสดัสวนการถือหุนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว

ในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 300,000 บาท 

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ไดลงทุนในหุนสามญัของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 40,000 หุน (ราคาตามมลูคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 4 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกชําระแลวในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 240,000 บาท 

 



   

บริษัทยอยมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมสีาระสําคญั ดังน้ี 

ประเทศที่ เจ้าของและสิทธิใน กําไรขาดทุน

จัดตั้งและ การออกเสียง เบ็ดเสร็จจัดสรร

สถานที่หลัก ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี สําหรับส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ชื่อบริษัทย่อย ของธุรกิจ อํานาจควบคุม (ร้อยละ) ที่ไม่มีอํานาจควบคุม อํานาจควมคุมสะสม

บจก.เฟมไลน์ ไทย 13.52 6,493                         28,140                       

บจก.สปริงบอร์ด พลัส ไทย 0.0014 -                             -                             

บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ไทย 60 3,426                         22,666                       

บจก.ดิจินคร ไทย 54.08 (12) 3,232                         

รวม 9,907 54,038                       

หน่วย : พันบาท

 
ขอมูลทางการเงินของบริษัทยอยกอนตัดรายการระหวางกัน มีดังน้ี 

บจก.เฟมไลน์

บจก.

สปริงบอร์ด พลัส

บจก.อินทิเกรเต็ด 

คอมมูนิเคชั่น บจก.ดิจินคร รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 400,308            21,986                       86,031                     10,992              519,317            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76,552              323                            11,685                     41                     88,600              

หนี้สินหมุนเวียน (254,157)          (19,731)                      (53,740)                    (5,055)              (332,683)          

หนี้สินไม่หมุนเวียน (14,487)            -                             (6,198)                       -                       (20,685)            
                    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 28,140              -                             22,666                     3,232                54,039              

หน่วย : พันบาท

 

บจก.เฟมไลน์

บจก.

สปริงบอร์ด 

พลัส

บจก.อินทิเกร

เต็ด คอมมู

นิเคชั่น บจก.ดิจินคร รวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีส่วนของ

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 6,493              -                 3,426              (12)                 9,906              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 165                 -                 -                 -                 165                 

เงินปันผลจ่ายแก่

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (4,865)            -                 (1,890)             -                     (6,755)            

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)

   กิจการรมดําเนินงาน 110,305          1,233              6,336              484                 118,358          

   กิจกรรมลงทุน (140,975)        -                 (12,881)          (28)                 (153,884)        

   กิจกรรมจัดหาเงิน (36,000)          -                 (3,150)            6,000              (33,150)          

เงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (66,670)          1,233              (9,695)            6,456              (68,676)          

หน่วย : พันบาท

 



   

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธ ิ

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

หลักทรัพย์ เงินลงทุน หลักทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ทั่วไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 45,795       -          45,795    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 30,769       -          30,769    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิตี้ 1,440         -          1,440      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 1,488         -          1,488      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพัฒนพิบูล 48,611       -          48,611    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 4,303         -          4,303      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 25              -          25           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 255,697     -          255,697  250,794  -          250,794  

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ

 2558 จํานวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท

ตามลําดับ -             31,440    31,440    -          32,468    32,468    

รวม 388,130     31,440    419,569  365,237  32,468    397,705  

หน่วย : พันบาท

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

หลักทรัพย์ เงินลงทุน หลักทรัพย์ เงินลงทุน

เผื่อขาย ทั่วไป รวม เผื่อขาย ทั่วไป รวม

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 45,795     -          45,795    34,000    -          34,000    

บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 30,769     -          30,769    32,034    -          32,034    

บมจ. บูติคนิวซิตี้ 1,440       -          1,440      1,670      -          1,670      

บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย 1,488       -          1,488      1,374      -          1,374      

บมจ. สหพัฒนพิบูล 48,611     -          48,611    39,872    -          39,872    

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 4,304       -          4,304      5,456      -          5,456      

บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 25            -          25           37           -          37           

กองทุนส่วนบุคคล 204,405   -          204,405  201,031  -          201,031  

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ

 2558 จํานวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท

ตามลําดับ -           31,255    31,255    -          32,468    32,468    

รวม 336,837   31,255    368,092  315,474  32,468    347,942  

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

กลุมบริษัท

วัดมูลคามูลคาตราสารทุนในความตองการตลาด โดยใชมูลคายุติธรรมท่ีเปนมูลคายุติธรรมในระดับ 1 ซึง่เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตอง

ปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองและกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดในวันท่ีวัดมูลคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบรษัิทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนท่ัวไป เปนเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว บริษัท ฯ ประเมินการ
ดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

 

 



   

12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

อาคารและ เครื่องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ที่ดิน อาคาร เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 159,185   85,588         84,943                  42,110        4,452           376,278    

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี -           23,673         3,360                    -             545              27,578      

จําหน่าย/โอนออกระหว่างปี -           (4,342) (1,059) (3,049) (4,997) (13,448)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 159,185   104,919       87,244                  39,061        -              390,408    

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -           (81,798) (78,891) (33,501) -              (194,190)

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -           (2,608) (2,900) (1,747) -              (7,255)

ค่าเสื่อมราคาตัดจําหน่ายสําหรับปี -           4,342 1,039 2,584 -              7,966

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -           (80,064) (80,752) (32,664) -              (193,479)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 159,185   3,790           6,052                    8,609          4,452           182,088    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 159,185   24,855         6,492                    6,397 -              196,929    

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2558 8,621        

ปี 2559 7,255        

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

 

 



   

อาคารและ เครื่องตกแต่ง

ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง และ สินทรัพย์

ที่ดิน อาคาร เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 159,185  70,628        64,308                  25,252      2,973          322,346 

ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี -          12,618        1,211                    -            546             14,375 

จําหน่าย/โอนออกระหว่างปี -          -              (7) (2,230) (3,519) (5,756)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 159,185  83,246        65,512                  23,022      -              330,965  

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 -          (66,858) (61,328) (21,910) -              (150,096)

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -          (2,251) (1,579) (1,240) -              (5,070)

ค่าเสื่อมราคาตัดจําหน่วยสําหรับปี -          -              7                            2,010 -              2,017 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -          (69,109) (62,900) (21,140) -              (153,149)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 159,185  3,770          2,980                    3,342        2,973          172,250  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 159,185  14,137        2,612                    1,882        -              177,816  

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2558 6,120       

ปี 2559 5,070       

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวท้ังจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 166,260 131,506

ปี 2559 171,835 141,164

หน่วย : พันบาท

 
  

 

 

 

13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี  

    ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

หน่วย : พันบาท

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16,339              15,633              12,323              11,966              

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (23,327)            (19,179)            (22,721)            (18,448)            

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (6,988)              (3,546)              (10,398)            (6,482)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีและหน้ีสนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังน้ี 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วันที่ 31

มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2559 มกราคม 2559 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,962                  -                      -                      1,962                  1,962                  -                      -                      1,962                  

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,778                  51                       -                      4,829                  4,778                  51                       -                      4,829                  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 8,893                  655 -                      9,548                  5,226                  306                     -                      5,532                  

   รวม 15,633                706 -                      16,339                11,966                357                     -                      12,323                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา (738)                    431                     -                      (307) -                      -                      -                      -                      

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (18,441)               -                      (4,579) (23,020) (18,448) -                      (4,273) (22,721)

   รวม (19,179) 431                     (4,579) (23,327) (18,448) -                      (4,273) (22,721)

 
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 1 กําไร กําไรขาดทุน ณ วันที่ 31

มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2558 มกราคม 2558 (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,962                  -                      -                      1,962                  1,962                  -                      -                      1,962                  

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,634                  144                     -                      4,778                  4,633                  145                     -                      4,778                  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,539                  (646)                    -                      8,893                  5,249                  (23)                      -                      5,226                  

   รวม 16,135                (502)                    -                      15,633                11,844                122                     -                      11,966                

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา (778)                    40                       -                          (738)                    -                      -                      -                      -                      

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (20,840)               -                          2,399                  (18,441)               (20,324)               -                      1,876                  (18,448)               

   รวม (21,618)               40                       2,399                  (19,179)               (20,324)               -                      1,876                  (18,448)               

 

 



   

14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 82,785                 19,229                 47,446                 12,893                 

เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น 312,084               310,423               81,238                 107,450               

เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า 112                      -                       -                       -                       

รวมเจ้าหนี้การค้า 394,981               329,652               128,684               120,343               

เจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ

ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย 38,659                 35,978                 8,103                   12,216                 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,042                   14,609                 7,142                   8,076                   

รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า 195                      119                      50                        119                      

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 8,247                   5,440                   2,647                   1,819                   

อื่น ๆ 4,204                   140                      127                      134                      

รวมเจ้าหนี้อื่น 60,347                 56,286                 18,069                 22,364                 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 455,328               385,938               146,753               142,707               

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปลีย่นแปลงมลูคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังน้ี: 

33 
 



   

2559 2558 2559 2558

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 44,465           47,695           26,127           26,242           

ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,280             2,534             1,371             1,489             

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,967             2,069             1,134             1,085             

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (972)               (7,833)            (972)               (2,689)            

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ�นปี 47,740           44,465           27,660           26,127           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558ไดแสดงในงบกําไรขาดทุน ดังน้ี: 

2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,247                4,603                2,505                  2,574                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

 
ขอสมมตเิก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะทอนประมาณการของจังหวะเวลา

ของการจายผลประโยชน 
ขอสมมตเิก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดท่ีจะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการจากตาราง

มรณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัยท่ีสําคญั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงดวยคาเฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก) มีดังน้ี 
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2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.49 - 4.62 ร้อยละ 4.49 - 4.62 ร้อยละ 4.49 ร้อยละ4.49

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 5.11

อัตรามรณะ

อัตราหมุนเวียนพนักงาน

จําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้

อายุน้อยกว่า 20 ปี - - - -

อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี ร้อยละ 33 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33 ร้อยละ 33

อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี ร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 13 ร้อยละ 13

อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 59 ปี ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4

อายุมากกว่า 60 ปี - - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย

พ.ศ.2551

 ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย

พ.ศ.2551

(อัตราร้อยละ/ปี)

 

16. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมายของบริษัทตั้งข้ึนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนถึงรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท สํารองน้ีจะนําไปจายปนผลไมได 

17. เงินปนผลจาย 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 22 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 มมีติอนุมตัิจัดสรรเงินปนผลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรับป 2558 ในอัตราหุนละ 6 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 45 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งท่ี 27 เมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 900 บาทตอหุน ท่ีชําระเตม็มลูคาแลว และ 225 บาทตอหุนท่ีชําระ 25 % รวมเปนเงิน 36 ลานบาท โดยกําหนด

จายเงินปนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งท่ี 23 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2537-2553 จํานวน 9 บาทตอหุน สําหรับหุนท่ีเรียกชําระเต็มมูลคาแลว และจาํนวน 4.5 บาทตอหุน สําหรับหุนท่ีเรียก

ชําระแลว 50% รวมเปนเงิน 3.15 ลานบาท ซึ่งไดจายแกผูถือหุนแลว เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 มมีติอนุมตัิจัดสรรเงินปนผลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรับป 2557 ในอัตราหุนละ 5 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งท่ี 26 เมือ่วันท่ี 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2557 จํานวน 650 บาทตอหุน ท่ีชําระเตม็มลูคาแลว และ 162.50 บาทตอหุนท่ีชําระ 25 % รวมเปนเงิน 26 ลานบาท โดย

กําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 
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ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง ครั้งท่ี 22 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับป 2537-2553 จํานวน 9 บาทตอหุน สําหรับหุนท่ีเรียกชําระเต็มมูลคาแลว และจาํนวน 4.5 บาทตอหุน สําหรับหุนท่ีเรียก

ชําระแลว 50% รวมเปนเงิน 3.15 ลานบาท ซึ่งไดจายแกผูถือหุนแลว เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

18. รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืน สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย 

2559 2558 2559 2558

ส่วนลดจากการบริหารเงิน 33,401               27,340               8,558                 8,175                 

ค่าที่ปรึกษารับ 2,400                 3,000                 2,760                 3,360                 

ค่าเช่ารับ 3,874                 2,564                 8,196                 6,614                 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 6,409                 9,497                 5,373                 6,696                 

อื่นๆ 4,187                 5,405                 3,173                 2,500                 

รวม 50,271               47,806               28,060               27,345               

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. คาใชจายตามลักษณะ 

ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯ มคีาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญ ดังน้ี 

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนค่าจ้าง 396,853        396,304        140,217        147,051        

ต้นทุนค่านายหน้าในการให้บริการ 16,396          14,648          5,562            5,444            

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน 232,391        234,366        109,459        116,252        

ค่าเสื่อมราคา 7,694            8,622            5,070            6,120            

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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20. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังน้ี 

หน่วย : พันบาท

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สําหรับปีปัจจุบัน (20,650) (17,486) (6,204) (5,958)

(20,650) (17,486) (6,204) (5,958)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 1,137 (462) 357 122

1,137 (462) 357 122

รวม (19,513) (17,948) (5,847) (5,836)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 

 

 

 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง   
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งบการเงินรวม

อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) หน่วย : พันบาท (ร้อยละ) หน่วย : พันบาท

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 135,098 128,113

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 27,020 20 25,623

รายได้ที่ได้รับยกเว้น (1,048) (1,030)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้ (187) (80)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 999 358

ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี (165) (310)

ภาษีเงินได้ในส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม (7,201) (6,683)

ภาษีเงินได้กําไรระหว่างกัน 95                    70                    

อัตราภาษีที่แท้จริง 14 19,513             14 17,948            

2559 2558

บริษัท
ฯ ยอย มีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนจํานวนเงิน 1.36 ลานบาท และ 4.34 ลานบาท ตามลาํดับ 

ซึ่งฝายบริหารเห็นวามีความไมแนนอนจากการใชประโยชนทางภาษีจึงพิจารณาไมรับรูภาษีเงินไดรอตดับัญชีท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) หน่วย : พันบาท (ร้อยละ) หน่วย : พันบาท

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 84,016 72,900

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 16,803 20 14,580

รายได้ที่ได้รับยกเว้น (10,847) (8,746)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้ (146) (71)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 36 73

อัตราภาษีที่แท้จริง 7 5,847 8 5,836

2559 2558

คาใชจายภาษีเงินได 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2557 ใหจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริม่ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2558 แตไมเกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหจัดเก็บ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 

21. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

21.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยเพ่ือค้ํา

ประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 3.60 ลานบาท และ 3.77 ลานบาท ตามลําดับ โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน

ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน 
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21.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสัญญาการบริการดานการบริหาร (MANAGEMENT SERVICES 

AGREEMENT) กับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชช่ือทางการคารวมท้ังใหความชวยเหลือในการ

พัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกับลูกคาของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคน้ี 

โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลานบาท 

21.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ียังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 ลานบาท ซึ่งค้ํา

ประกันโดยกรรมการทานหน่ึงของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนท่ีเหลือไมมีหลักทรัพยและบุคคลค้ําประกัน 

21.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 200,000 USD 

หรือเทียบเทา 

21.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดานรายจายฝายทุนตามสัญญาท่ียังไมรับรู จํานวนเงิน 13.10 ลานบาท 

22. สวนงานดําเนินงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังน้ันจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีจะตอง
เปดเผย 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน  
กลุมบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการ 

เก็งกําไรหรือการคา 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสีย่งทางดานอัตราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาดอันจะมผีลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียและ
คาใชจายดอกเบ้ีย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทไมมเีงินกูยืมหรือหน้ีสินท่ีตองจายดอกเบ้ียเปนจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคญั ดังน้ัน

ปจจุบันกลุมบริษัทจึงไมมีความเสีย่งเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนนัยสําคัญ 

 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

กลุมบริษัทใหสินเช่ือทางการคาแกลูกคาท่ีเปนทางการคาภายหลังท่ีไดกําหนดวงเงินสินเช่ือแกลูกคาแตละราย กลุมบริษัทมีการ
ติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหน้ีรายท่ีคางชําระนานเกินกําหนด และจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสญูสําหรบัลูกหน้ีรายท่ีคางชําระนานเกิน 1 ป ณ ปจจุบันบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคญัจากการ
เก็บเงินจากลูกหน้ีการคา  

รายงานลูกหน้ีการคาแยกตามอายหุน้ีท่ีคางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 8 

มูลคายุติธรรม 

มูลคายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารท่ีอางเพ่ือการแลกเปลีย่นระหวางบุคคลท่ีไมเก่ียวของกัน 
วิธีการและขอสมมติฐานท่ีใชในการประมาณการมลูคายตุิธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัท มีดังน้ี 

- สนิทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณ 

- หนีส้ินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัราคายตุิธรรม เน่ืองจากหนีส้ินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนั

ใกล้ 

24. การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดํารงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกรงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูถือหุน ผูลงทุนเจาหน้ี และ
ตลาดเงินทุน และเพ่ือการดําเนินงานทางธุรกิจอยางตอเน่ืองในอนาคต คณะกรรมการเฝาติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ 
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กําหนดวาเปนผลของกิจกรรมการดําเนินงานหารดวยสวนของผูถือหุนท้ังหมดโดยไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคมุและติดตาม
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามญั 

25. เงินทุนสะสมพนกังาน 

บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ข้ึนอยูกับอายุปของการทํางาน) ของเงินเดือนพนักงาน

และเงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนดังกลาว  

26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทฯไดขายหุนบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด เปนจํานวน 66,667 หุน (ราคาตามมูลคา หุนละ 10 

บาท) คิดเปน 3.33% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุนละ 500 บาท หลังจากการขายหุน บริษัทฯจะคงเหลือหุน 600,000 หุน คิดเปน 30% ของทุน

จดทะเบียน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับเงินลวงหนาจากการขายหุนเปนจํานวน 33.33 ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทฯ จะรับรูกําไรจากการ

ขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 17.92 ลานบาทในงบการเงินรวม และ 32.67 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันท่ี 1 มกราคม 

2560 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมือ่วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 

  

40 
 



   

 
Recognitions 

 
Our Work 

Our Work Print 

Our Work TVC 

Our CSR 

โครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) ปที่ 9 “We Share ปนความสุข ปนความรูสูตรใหม” 
ในป 2558 นับเปนปที่ 9 แลว ที่บริษัท รวมกับลูกคาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตโครงการสคูล โปรเจ็ค (School Project) 

ตอเนื่องเปนประจาํทุกป ในปนีบ้ริษัทไดจดักิจกรรมสงเสริมสังคม (ซีเอสอาร) ในชื่อ “We Share ปนความสุข ปนความรูสูตรใหม” โดยมี
ผูบริหารและทีมงานออกเดินสายไปพบลูกคาถึงออฟฟศในชวงตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกคามามสีวนรวม
ในการแบงปนรวมกัน โดยการถายรูปในชุดนักเรียน และโพสตรูปนั้นลงสื่อออนไลน โดยบริษทัจะเปลี่ยนจํานวน Like และ Share ที่ได
จากการที่ลูกคาโพสตภาพในชวง 1 สัปดาห นับตั้งแตวันทีโ่พสต เปนเงินบริจาคเพื่อจัดสรางฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning : 
BBL) ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี ซึ่งประกอบไปดวย 

1. สนามเด็กเลน (PLAYGROUND) 
2. หองเรียนกระตุนสมอง (BRAINY CLASSROOM) 
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (INNOVATION)  
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการพฒันาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะกระตุนการ

เรียนรูตามสมองของเด็กแตละคนผานการออกกําลัง การเรียน การเลน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพเด็กๆ ใหพรอมสําหรับทุกการ
เรียนรูและเติบโตข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ  

ทางบริษทัไดสงมอบฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning : BBL) ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรีเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2558 และบริจาคโตะอาหารพรอมเกาอ้ีจํานวน 10 ชุด เพื่อเปนของขวัญใหนองๆ มีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กําลังจะ
มาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่นาํของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน คร้ืนเครง และอบอุน เปนอีกหนึ่งวนัที่นองๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสนุทริกา
วาส มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึง่ทําใหทีมงานของฟารอีสท ดีดบีี และลูกคาทุกรายทีไ่ดรวมกิจกรรม วี แชร ในฐานะผูใหพลอยมีความสุข
ตามไปดวย 

โครงการ CBS Academy 
บริษัทไดริเร่ิมโครงการ CBS Academy ข้ึนในปนี้เปนปแรก เนือ่งจากเล็งเห็นถึงความสาํคัญในการพัฒนาคนรุนใหมใหพรอม

กาวเขาสูโลกของการทํางานโฆษณาอยางมืออาชีพ โดยจดัโครงการ CBS Academy กิจกรรม เวิรกช็อปและประกวดผลงานสือ่สาร
การตลาด เพื่อสรางสรรคนักโฆษณาคลืน่ลูกใหมประดับวงการ 

CBS Academy เปนโครงการถายทอดความรูดานการสื่อสารการตลาดแกนสิิตนักศึกษา ซึ่งจัดข้ึนเปนคร้ังแรก เพื่อสรางนัก
โฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรูความเขาใจและสามารถทํางานสรางสรรคที่ตอบโจทยการตลาดไดจริง ชงิรางวัล
ทุนการศึกษามูลคารวม 100,000 บาท และยังไดไปศึกษาดูงานที่สํานักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร พรอมโอกาสในการเขาทํางานกับ
บริษัทในเครือฟารอีสท ดีดีบี โดยเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาทุกชั้นป ไมจาํกัดสาขาวิชา เขารวมเวิรกชอป เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการ
ทํางานกับผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผสับรรยากาศการทํางานโฆษณา ภายใตสภาพแวดลอมจริง โดยมุงเนนใหผูเขารวม
โครงการ สามารถนําความรูที่ไดไปสรางสรรคเปนผลงานโฆษณา ที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารไดตามเปาหมายและสอดคลองกับ
สถานการณจริง 

โครงการนี้จึงเปนประโยชนตอนสิิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุนใหม และเปนการตอกย้ําวิสยัทัศนของบริษัทในการเปน 
“ผูนําในการสรางความสาํเร็จของลูกคาดวยความคิดสรางสรรคที่ตอบโจทยการตลาด” (The Leader in Creative Business 
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Solutions) โดยการใชความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทําใหเกิดงานโฆษณาทีส่ามารถสื่อสาร
ไปถึงผูบริโภคไดอยางมปีระสิทธิภาพตรงตามเปาหมายทางการตลาด  
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	คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจั...
	1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
	หลักการกำกับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
	1. สิทธิของผู้ถือหุ้น


	1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถ...
	นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้ส...
	2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

	1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท
	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่ว...
	2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ กรรมการบริษัท กรรม...
	3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดย...
	4. บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
	5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
	6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่
	ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบัน...
	ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ...
	กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
	ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประช...
	ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนัก...
	หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

	บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึก...
	2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน...
	2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
	2.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรั...
	2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
	การประชุมผู้ถือหุ้น

	1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
	2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 ตา...
	3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 11 เมษายน 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอ...
	บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
	4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบ...
	บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำ...
	บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและก...
	ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม
	นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท แล...
	การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทร...
	3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในก...
	3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
	3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษ...
	02-354-3333 หรือทางอีเมล์ rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูก...
	3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
	4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกา...
	4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
	บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกร...
	ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำรายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็...
	สำหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำ...
	นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
	1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
	2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
	3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
	4. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
	5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์สายตรง 0-2354-...
	5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

	5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำ...
	5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
	5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
	5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
	5.6  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามกฏหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒ...
	5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
	5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
	5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
	5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่...
	5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
	5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
	5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
	5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ...
	5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
	5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลข...
	5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
	5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
	5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
	5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
	5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
	5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
	5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
	5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
	สวัสดิการพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

	1.3 คู่ค้า
	คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
	2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
	3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
	4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
	5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
	1.4 คู่แข่ง
	คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
	2). ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
	1.5 เจ้าหนี้
	คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
	2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
	3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
	4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
	5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
	1.6 พนักงาน
	คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
	2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
	3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
	4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
	5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
	6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
	7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
	8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
	9)  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
	10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
	1.7 ชุมชนและสังคม
	คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
	2) ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
	3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
	4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
	5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
	6) สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
	1.8 สิ่งแวดล้อม
	คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
	2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
	3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
	4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	1.9 ภาครัฐ
	คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1) ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
	2) ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
	3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
	4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น
	2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่า...
	2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
	3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
	5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
	6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
	7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
	3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ

	5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
	6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558
	3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
	4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด
	6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

	คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
	2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
	3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
	4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม
	7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

	คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอ...
	2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ก...
	3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
	4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน
	จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
	1.  ความรับผิดชอบในหน้าที่


	คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวั...
	กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

	1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
	2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
	3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
	4) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
	5) ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
	6) ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
	7) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
	พนักงาน

	1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
	2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
	3) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
	4) รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
	5) ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
	6) ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
	7) ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
	8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
	9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
	10) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สินของบริษัท
	11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
	2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

	กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
	1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
	2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
	4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
	5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
	6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
	7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
	8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
	9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
	3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

	คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้...
	บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
	มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

	1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
	2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่...
	4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย

	ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลํ...
	คณะกรรมการชุดย่อย

	คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อกระจายการดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการ...
	คณะกรรมการตรวจสอบ
	1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
	2. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการตรวจสอบ
	3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
	4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ
	นางสุรีย์ หมื่นนรินทร์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่า...
	1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	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 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้าน
	การคอร์รัปชั่น
	หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	ด้านบริหารความเสี่ยง
	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	1. กรรมการอิสระ
	คุณสมบัติกรรมการอิสระ


	คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
	1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆด้วย
	2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว...
	5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใ...
	6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใ...
	7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง...
	9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
	ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
	ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อา...
	หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้
	2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด

	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกำกับดูแ...
	ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
	-  กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน
	-  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  3 ท่าน
	-  กรรมการที่เป็นอิสระ  4 ท่าน
	บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับ...
	อำนาจกรรมการ

	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ
	กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิติ, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล,  นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
	กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
	กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
	คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
	วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

	ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
	2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้...
	ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคี...
	ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ
	1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
	1.1 ถึงแก่กรรม
	1.2 ลาออก
	1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
	1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
	1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
	1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก
	และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบร...
	2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น...
	บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้ร...
	สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

	- ไม่มี -
	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิ...
	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการต้องนำส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นำส่...
	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

	บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
	สำหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น
	- ไม่มี -

	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	รายการระหว่างกัน
	ค่าบริการรับ
	การทำรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจ ปกติทางการค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระ...
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	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
	1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuditFee)

	บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 มีจำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 584,000.00 บาท
	บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย) จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 270,000.00 บาท
	บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย) จ่ายเป็นจำนวนเงินรวม  70,000.00 บาท
	2. ค่าบริการอื่น (Non-AuditFee)

	- ไม่มี-

	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน
	คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจาร...
	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ...
	ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
	คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้...
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