รายงานประจําป 2559
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
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The Leader in Creative Business Solutions
ํ เร็จอย่างยง่ ั ยืน คือความสา
ํ เร็จทีแ
ความสา
่ ท้จริง
เพราะมีความสําเร็จอย่างยั่งยืน...เป็ นเป้ าหมาย
ความคิดสร ้างสรรค์ของเรา จึงยืนอยูบ
่ นหลักการทีว่ า่
เราต ้องใสใ่ จความสําเร็จของลูกค ้า...ก่อนเริม
่ คิดงาน
เราต ้องเข ้าใจเป้ าหมายของลูกค ้า...อย่างถ่องแท ้
เราต ้องรู ้จักผู ้บริโภค...อย่างรอบด ้าน
เราต ้องสร ้างสรรค์กลยุทธ์ทแ
ี่ ตกต่าง...แต่ตอบโจทย์
เมือ
่ ทุกองค์ประกอบทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืน
เท่ากับเราสร ้างคุณค่าให ้กับแบรนด์ได ้อย่างถาวร
ิ ค ้าและผู ้บริโภคได ้ลํ้าลึก
สร ้างความผูกพันระหว่างสน
และเหนือสงิ่ อืน
่ ใด…
คือสร ้างความสําเร็จให ้กับธุรกิจ...ได ้อย่างมั่นคง
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สารบัญ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
Business Group













นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลูกคาและสินคาที่บริษัทฯ ดูแล
ปจจัยความเสี่ยง
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
ผูถือหุน
นโยบายการจายเงินปนผล
โครงสรางการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน

Financial Status

 การวิเคราะหและอธิบายของฝายจัดการ
 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตอรายงานทางการเงิน
 งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต

Recognitions
 Our Work
 Our CSR

*ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)ของบริษัท ที่แสดงไวใน
www.sec.or.thหรือเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
ปี 2559 นับเป็ นปี ทม
ี่ ค
ี วามผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ งในวงการ
โฆษณา ปั จจัยจากเหตุการณ์ทัง้ ในประเทศ และสถานการณ์โลก ทําให ้เกิดการชะลอตัวในการ
้
ใชงบโฆษณาในทุ
กๆ ด ้าน สง่ ผลให ้ในปี นี้ ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได ้
ิ้ 739.97 ล ้านบาท เพิม
จากการให ้บริการและค่านายหน ้าทัง้ สน
่ จากปี 2558 จํานวน 2.62 ล ้าน
บาท คิดเป็ นร ้อยละ 0.35 มีกําไรสุทธิ 115.58 ล ้านบาท เพิม
่ จากปี 2558 เป็ นจํานวน
5.42 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.92
ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน ยังคงมุง่ มั่นทีจ
่ ะสร ้างความเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด ้วยการพัฒนา
ิ ธิภาพในการทํางานให ้เพิม
ประสท
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง และพร ้อมจะทุม
่ เทแรงกายแรงใจปฏิบัต ิ
หน ้าทีอ
่ ย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ๆ ฐานลูกค ้าใหม่และตลาดใหม่ตามทิศ
ทางการเปลีย
่ นแปลงของโลก
บริษัท ฟาร์อส
ี ท์ ดีดบ
ี ี จํากัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณมายังผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า คูค
่ ้า
ี ทุกฝ่ าย ทีย
พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน รวมทัง้ ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ น
ื หยัดเคียงข ้าง
การดําเนินงานของบริษัทในทุกสถานการณ์ โดยเราจะยึดมัน
่ ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแล
ื่ สต
ั ย์สจ
กิจการทีด
่ ี มีความโปร่งใส ซอ
ุ ริต โดยเน ้นให ้ความสําคัญกับนโยบายต่อต ้านการทุจริต
ั่ เพือ
่ วามสําเร็จอย่างมั่นคง
คอร์รัปชน
่ นํ าพาบริษัทสูค
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตัง้ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 212(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบ ริหารจํานวน 4 ทาน ไดแก นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท นายวิชิต ตันติอนุนานนท นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เปนกรรมการ
ตรวจสอบ และนางสุรีย หมื่นนรินทร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอมร
อัศวานันท
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมี
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหาร ผูจัดการฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เปน
สาระสําคัญตองบการเงิน รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีและสอบถามความคืบหนาในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบ
ภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องตางๆ ที่มีความสําคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. สอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 2559 โดยรวมประชุมกับฝายบริหาร ฝาย
บัญชี ฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่
ผานมา และมี ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิด ขึ้น รายการที่ ไมใชรายการปกติ ที่มี นัยสํ าคั ญ รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบั ญ ชี และมี
ความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย มีความถูกตองครบถวน เชื่อถือ
ได การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการที่เกี่ยวโยงกันเปน
การดําเนินการตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีความเปนธรรมสมเหตุผล โดยไมพบรายการใดที่
ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ
3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญ ชีของบริษัท สําหรับป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญ ชี 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 หรือผูถือหุนรายใหญหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
- มีมาตรฐานในการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบและปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีมาตลอด
- ใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหมไดดีมีความชัดเจน
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
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอ
เพิ่มเติมขอบเขตหนาที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน
8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท หาก
พบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
ในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใด ที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณดังกลาว
9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณที่อาจมีผลกระทบ
ตอการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น โดยมีการติดตามการดําเนินการ การประเมินความ
เสี่ ย งจากสถานการณ และมาตรการในการลดความเสี่ ย งอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อให การดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษทั
สรุปโดยรวมในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและเปนอิสระโดยไมมีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติหนาที่ ไดรับขอมูลและความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดรับ
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 เพื่อติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไมใหเกิดเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอฐานะการดําเนินธุรกิจ ใหการ
บริหารงานมีความโปรงใส มีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ในปที่ผานมา บริษัทไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นขึ้น ประกอบดวย นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นายวิชา ลดาลลิต
สกุล นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี นางสุรีย หมื่นนรินทร และนายอนุพล ภวพูนผล และนางสาวสุจิตรา มากะนิตย เปน
เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
ในรอบป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดมีการประชุมรวมกันรวมกัน 4 ครั้งโดย
นายวิชิต
นางชัยลดา
นางมาลี
นายอาทร
นายวิชา
นางสาววราภรณ
นางสุรีย
นายอนุพล

ตันติอนุนานนท
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ
เมฆนพรัตน
ลดาลลิตสกุล
กุลสวัสดิภักดี
หมืน่ นรินทร
ภวพูนผล

เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/3 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดทําหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารงานและทบทวน
กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหนาที่ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกรตามที่ไดประกาศเจตนารมณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายตาม
นัยดังนี้
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดประสิทธิผลและความชัดเจน
ตอเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงตาง ๆ ที่สําคัญเปนลําดับ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลใหบริษัท มีการวางกรอบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญการรับทราบสัญญาณ
เตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
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5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยสรุป ในรอบป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นไดมีการประชุมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งองคกร ไดประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน มีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
ใหสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่นเพื่อให
แกไขปญหาที่สําคัญอยางเรงดวนใหทันทวงที ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญระดับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม และควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับ

(นายวิชิต ตันติอนุนานนท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ขอมูลงบการเงินรวม
รายไดจากคานายหนาและบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ ือหุน (%)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

ป 2559

ป 2558

('000 บาท)
ป 2557

739,966
831,486
326,717
135,098
115,584
1,649,266
548,121
1,101,145

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

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

1.72
1.71
0.25
4.32
84
3.18
115

1.80
1.79
0.40
4.93
74
3.68
99

1.93
1.88
0.26
4.52
81
3.66
98

44.15
15.62
7.45
10.92
14.10
*7.00
147.23

44.27
14.94
7.82
11.16
13.61
6.00
135.81

41.72
10.07
5.52
7.87
9.08
5.00
128.10

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2560
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Business Group
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนทีป่ รึกษาและใหบริการดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงานที่มีความคิดสรางสรรค
และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ทั้งนี้บริษทั มีความเชื่อวาความสําเร็จทางธุรกิจของลูกคาเปนหัวใจที่จะทําใหบริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน
การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการสื่อสารแบบครบวงจรเริ่มตั้งแตการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มี
ผลกระทบตอยี่หอตราสินคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคชัน่ สปริง
บอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการสรางการสื่อสารตราสินคาใหโดดเดนอารโอไอ สปริงบอรด (ROI
Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิดใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อ
โฆษณาสําหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิตอล รวมไปถึงการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาด
และผูบริโภค ไมวาจะเปน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการศึกษาวิเคราะหความตองการขอผูบ ริโภคผานกลยุทธ ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี
อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชีย่ วชาญของบริษัท
การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิน้ งานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวา จะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อ
ดิจิตอล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผนการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรม เปนตน
นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูว าจาง (ลูกคา) และผูรบั จาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอล เปนตน โดยบริษัทจะไดรับรายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2559
-ไมมี –
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษทั
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคาทั่วไป โดยมุง เนนที่ชวย
สนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการสือ่ สารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงาน
ดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิน้ งานโฆษณา การ
วางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รบั ผิดชอบในการสื่อสารดานอื่นๆ ตลอดจนการ
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ประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจยั โดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษทั ไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูน ําในการสราง
ธุรกิจใหลูกคาดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions)
บริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย)
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% ดําเนินธุรกิจดานการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนดการวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ
ทั้งสื่อออฟไลนและออนไลน การผลิตชิน้ งานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะมุง มัน่ สรางสรรค
งานทีต่ อบโจทยทางการตลาดใหกับลูกคา ให มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพใน
การแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจทุกขนาด ไดอยางครบถวน กวางขวางและหลากหลายโดยกําหนด
วิสัยทัศนของบริษทั ไวคือ “สรางผลลัพธที่ดีทสี่ ุดใหแกลูกคา” (Generate the Best Results)
บริษัท สปริงบอรดพลัส จํากัด (บริษัทยอย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
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)
แนวความคิดทีไ่ มเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่ม
I (Impact)
แนวความคิดทีส่ งผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัทมุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร ไมวาจะเปนการสรางตรา
สินคา การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธกับ
ลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการขอเขาไปแนะนําตัวกับ
ลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหาร และใหบริการลูกคารายใหมๆทําใหบุคลากรของบริษัทมีความชํานาญในสินคาและบริการที่
หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัทมุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อวาบุคลากรที่ดี
สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และกาวหนาตลอดไป
5. บริษัทเห็นความสําคัญยิง่ ของการปรับตัวใหเขากับสถานการณของอุตสากรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว จึงเนนการพัฒนาองคกรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงดังกลาวเพื่อใหบริษัท
เจริญกาวหนาและมีผลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง
ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถ ือหุนรายใหญอยางมีนัยสําคัญ มี
ความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษทั ทําโฆษณา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังนี้
ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการ
โดย

นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น บมจ.ฟารอีสท
โฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
ดีดีบี
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น บจ.เฟมไลน
โฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
(ยอย)
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น บจ.สปริง
โฆษณา
บอรด
รายไดคานายหนาและบริการ
พลัส
รายไดอื่น
(ยอย)
รวมรายได
นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น บจ.อินทิเกร
โฆษณา
เต็ด
รายไดคานายหนาและบริการ
คอมมูนิเคชั่น
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น
โฆษณา
บจ.มีเดีย
รายไดคาบริการ
อินเทลลิเจนซ
สวนลดรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหน า ตั ว แทน/บริ ก ารด า น บจ.ดิจินคร
โฆษณา
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

% การ
ถือหุน
ของ
บริษัทฯ

86.48

99.99

40.00

33.33

40.00

ป 2559

ป 2558

ป 2557

รายได

%

รายได

%

รายได

%

285,041
54,236
28,060
367,337

77.60
14.76
7.64
100.00

302,233
43,732
27,345
373,310

80.96
11.71
7.33
100.00

328,320
41,216
24,348
393,884

83.35
10.46
6.19
100.00

319,943
26,484
346,427

92.36
7.64
100.00

320,356
24,021
344,377

93.02
6.98
100.00

292,755
21,097
313,852

93.28
6.72
100.00

11,774
1
11,775

99.99
0.01
100.00

11,922
1
11,923

99.99
0.01
100.00

748
748

100.00
100.00

132,068
848
132,916

99.36
0.64
100.00

112,698
1,343
114,041

98.82
1.18
100.00

110,960
1,191
112,151

98.94
1.06
100.00

111,967
228,453
4,734
345,154

32.44
66.19
1.37
100.00

135,630
208,898
8,565
353,093

38.41
59.16
2.43
100.00

138,379
189,305
2,738
330,422

41.88
57.29
0.83
100.00

5,846
126
5,972

97.89
2.11
100.00

-

-

-

-

หมายเหตุ บจ.มีเดีย อินเทลลิเจนซ มีการจัดประเภทบัญชีใหม
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ลูกคาและสินคาที่บริษัทดูแล
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 เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท แปซิฟค ซูกา คอรเปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิลีเวอร เอเชีย จํากัด
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท สยามซานิทารีฟตติ้งส 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. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
ขนมปงฟารมเฮาส
เครื่องดื่มบํารุงกําลังกระทิงแดง
เครื่องดื่มบํารุงกําลังเรดดี้
เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจเล
เครื่องดื่มสตารอินฟนิตี้
เครื่องดื่มอควาฟนา วิตซา
โจกมามา
ชาลิปตัน ไอซที
ซอยเกิรตริวอง
น้ําเชื่อมมิตรผล
น้ําแรธรรมชาติ มองตเฟลอ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา
มามา ราเมง
มามา โอเรียนทอล คิทเชน
มามาตระกูลเสนขาว
โยเกิรตริชเชส
ไอศกรีมวอลล

เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
ชุดชั้นใน วาโก
รองเทากีฬาและรองเทานักเรียน แพน
รองเทานักเรียนพีเอส.จูเนียร
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย แอรโรว
ผลิตภัณฑลาคอสท
ผลิตภัณฑสําหรับครัวเรือนและของใชสวนตัว
ครีมปองกันทองลายไอนิว
เครื่องสําอางบีเอสซี คอสเมโตโลจี
แชมพูขจัดรังแคคิวลีน
แชมพูฟอลเลส
น้ํายาปรับผานุมไฮคลาส
น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ
ผงซักฟอก 108 ชอป
ผลิตภัณฑซักผาเฟรช แอนด ซอฟท
ผลิตภัณฑเด็กโคโดโม
ผลิตภัณฑผิวหนาคลีนแอนดเคลียร
ผลิตภัณฑผิวหนานูโทรจีนา
วัสดุและอุปกรณกอสรางและตกแตง
กระเบื้องคอตโต
กอกน้ําคอตโต
สุขภัณฑคอตโต
ผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบ จิงโจเหล็ก
ผลิตภัณฑเหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส
เครื่องเขียน
ปากกาควอนตั้ม / ปากกาลบคําผิดควอนตั้ม
ปากกาลบคําผิดตราชาง / แฟมตราชาง
สีมาสเตอรอารต
บริการ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ผลิตภัณฑและบริการของธนาคารกรุงไทย
อื่นๆ
เกาอี้ปรับเอนเพื่อการพักผอน เล-ซี่-บอย
เดอะสตรีท
สถานบริการน้ํามันและน้ํามันเชื้อเพลิงเอสโซ
สถานีโทรทัศนชอง 7 HD
สายแลนลิงค
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ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใตการเปลีย่ นแปลงของปจจัยภายในและ
ภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท บริษทั มีการบริหารความเสี่ยงอยางมีระบบมีการเฝาระวัง และการใชมาตรการตาง
ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนือ่ ง ปจจัยความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
นับตั้งแตป 2557 เปนตนมาสภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ การ
บริโภคและกําลังซื้อโดยรวมของประเทศลดลง รวมทั้งการลงทุนจากตางประเทศก็ลดลงเชนกัน ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ
รายไดของบริษัท เนื่องจากลูกคามีการชะลอหรือตัดงบประมาณการใชงบโฆษณา รวมทัง้ มีผลกระทบตอการหาลูกคาใหม
เชนกัน

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
บริษัทมีลูกคาระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งมีนโยบายที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อใหการสื่อสารในทุก
ประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายภายในบริษทั โฆษณานั้น ๆ เพื่อสงเสริมดาน
ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ บริษัทมีการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบี
เวิลดไวดนนั้ ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม หากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาคมี
นโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขายดีดีบีทั้งหมดก็จะสงผลกระทบทําใหบริษัทสูญเสียลูกคาและรายไดอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน

3. ความเสี่ยงจากผลของการเปลีย่ นแปลงสื่อโฆษณาใหมๆ มาแทนสื่อโฆษณาเกา เชน โทรทัศน หนังสือพิมพและอื่น ๆ
ผลกระทบจากสื่ออื่นที่เกิดขึ้นใหมในยุคดิจิตอลไดมาทดแทนสือ่ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพอื่นซึ่ง
เคยเปนสื่อหลักที่สามารถสื่อสารขอมูลถึงผูบริโภคมากที่สุดตรงตามกลุมเปาหมาย ปจจุบันมีสื่ออิเลคทรอนิคสที่เขาถึงผูบริโภค
ไดรวดเร็วแตไดเฉพาะคนบางกลุม เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศนผา นดาวเทียม โทรทัศนในระบบดิจิตอล หรือสื่ออื่นที่ติดตอผาน
ทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน ไลน เฟซบุค ทวิตเตอร เปนตน บริษัทตองปรับแผนการโฆษณา การวิจัยตลาด การรวบรวมขอมูล
ทางการตลาดที่มผี ลตอการวางแผนโฆษณา เพื่อสงเสริมการตลาดใหกับสินคาและบริษัทเจาของผลิตภัณฑใหเขาถึงผูบ ริโภคได
ใหไดมากที่สุดเพื่อสรางยอดขายใหเติบโตขึ้น และสามารถวัดผลสําเร็จใหเปนรูปธรรมใหกับบริษัทลูกคาดวย

4. ความเสี่ยงจากการแขงขันทางการตลาด
ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่มีการแขงขันที่ดุเดือด เพื่อที่จะหาลูกคาใหมเขาบริษัท ดังนัน้ บริษัทตองติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาตองมีการปรับกลยุทธ ใหทันกับสถานการณในการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาเทคโนโลยี่การ
สื่อสารที่ทนั สมัยอยูเสมอ ความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝมือ บริษัทจําเปนตองพัฒนาบุคลากรอยูเสมอเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตผลงานใหลกู คาพึงพอใจและประสบผลสําเร็จในการสงเสริมการขายตามเปาหมายตามที่วางไว

5. ความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิด อุบัติภัยรายแรง เหตุการณความไมสงบ หรือภัยธรรมชาติ
ในป 2559 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มี
ผลกระทบตอการดําเนินกิจการมีการหยุดหรือชะลอการโฆษณาทันทีในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณขึ้นเพื่อแสดงความไวอาลัย
ดังนั้นกิจกรรมการทําประชาสัมพันธหรือเปดตัวสินคาของลูกคาจึงตองระงับไวชั่วคราว
ความเสี่ยงจากอุบัติภัยที่รายแรง เหตุการณความไมสงบหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไมสามารถคาดคะเน
ลวงหนาได หากเกิดขึ้นแลวยอมมีผลกระทบทําใหบริษัทตองหยุดใหบริการชั่วคราวมีผล ทําใหสญ
ู เสียรายไดอยางมากเชนกัน
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน
ประกอบธุรกิจ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
Website
E-mail Address
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
0107537001528
(66) 2 3543333
(66) 2 6449551
www.fareastddb.com
fareast@fareastddb.com
75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท

ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

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%
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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%

บุคคลอางอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผูสอบบัญชี

นายอธิพงศ อธิพงศสกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศสนันทและ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด
100/72ชั้น 22 เลขที่ 100/2อาคารวองวานิช บี
ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

ขอมูลสําคัญอื่น

- ไมมี –
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รายละเอียดการถือหุนไขว
FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ
ตองไม ถือหุนไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอืน่ เกินกวา 50% บริษัทอื่น
ตองไมถือหุนไขวในบริษทั ฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัท
ขึ้นไปบริษัทอื่นเหลานั้นตองไมถือหุนไขวระหวางกัน
1.
บจ. เฟมไลน
2.
บจ. สปริงบอรด พลัส
การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา
50% บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา
50% บริษัทอื่น ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%
1.
บจ. ดิจินคร
2.
บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
3.
บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ
4.
บจ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย)
5.
บจ. เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท
การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอืน่ ไมเกินกวา 25%บริษัทอี่น ตอง
ไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%
1.
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2.
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
3.
บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

2

3

สัดสวน
ที่ถือ(%)

บริษัท
อื่นถือหุนใน FE
สัดสวน
ที่ถือ(%)

86.48
99.99

-

40.00
40.00
30.00
30.00
30.00

-

0.33
0.28
0.29

12.30
14.08
10.64

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุนไขวระหวางกัน แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมลี ักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางกันที่ขัดหรือแยง กับ
หลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม”
ขอ 14
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ผูถือหุน
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
หลักทรัพยของบริษัท
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุน สามัญ 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. นายสําเริง มนูญผล
866,000
11.55
3. GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT
750,000
10.00
4. บริษัท โชควัฒนา จํากัด
505,075
6.73
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
306,044
4.08
6. นายบุญชัย โชควัฒนา
291,760
3.89
7. นายชัยลดล โชควัฒนา
179,600
2.40
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
171,000
2.28
9. นายวีรพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน
128,500
1.71
10. นางลัดดา โชควัฒนา
118,500
1.58
หมายเหตุ กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน มีดังนี้
รายชื่อ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน
1,055,700
922,650
797,800

รอยละ
14.08
12.30
10.64

18

นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมตา่ํ กวา 3.00 บาท ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานจากงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปทผี่ านมานั้น บริษัทไดจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเปนไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว สรุปไดดังนี้
ป
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ

2558
10.00
6.00
45,000,000.00
67.10%

2557
10.00
5.00
37,500,000.00
80.64%

2556
10.00
7.00
52,500,000.00
82.53%

2555
10.00
8.00
60,000,000.00
73.02%

2554
10.00
9.00
67,500.000.00
78.66%

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
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โครงสรางการจัดการ
รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูอํานวยการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
69

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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

%
การถือ
หุน
5.47

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา

ประสบการณ
ตําแหนง

ชวงเวลา
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.55ปจจุบัน

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

2532-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2553-ปจจุบัน

- กรรมการ
- ไมมี -

บริษัท
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
- บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร
โฮลดิ้ง
- จํานวน 16 บริษัท
- บจก.เฟมไลน
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู
นิเคชั่น
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
- บจก.มั้งคโปรดักชั่น
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
2. นายวศิน เตยะธิติ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
68

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

%
การถือ
หุน
0.23

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
0.08
62 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
- รองกรรมการผูอํานวยการ
เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
รัตนโกสินทร
ตอตานการคอรรัปชั่น
- Mini MBA โครงการพัฒนาผูบริหาร รุนที่
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 106/2013
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ประสบการณ
ตําแหนง

ชวงเวลา
2540-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2542-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2558-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- รองประธานกรรมการ

2546-ปจจุบัน

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

- ไมมี -
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
- กรรมการผูจัดการ
- ผูอํานวยการฝายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
40

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

%
การถือ
หุน
4.08

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
62 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
0.03
- กรรมการ
มหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย
 Director Accreditation Program
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
(DAP) 2/2003
ตอตานการคอรรัปชั่น
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
69 - ปริญญาโทบัญชี Western Illinois
- กรรมการอิสระ และประธาน
University, U.S.A.
กรรมการตรวจสอบ
- บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

ชวงเวลา

2547-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ/กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

2551-ปจจุบัน

- กรรมการ

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

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2554-ปจจุบัน

-

-

ประสบการณ
ตําแหนง

2539-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- จํานวน 5 บริษัท
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
- ไมมี
- จํานวน 1 บริษัท
- บจก.เฟมไลน
- บจก.อิมเมจเฟรส
- บจก.สปริงบอรด พลัส
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมู
นิเคชั่น
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- บมจ.เอสแอนด เจ อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส
- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี

- ไมมี -
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
7. นายอมร อัศวานันท
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ป)
68

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 4/2003

%
การถือ
หุน
-

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
70 - อัสสัมชัญ ศรีราชา
- กรรมการอิสระและ กรรมการ
- อัสสัมชัญพาณิชยการ
ตรวจสอบ
- Joint Venture Management
- ประธานกรรมการบริหารความ
Course,Insead University
เสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

2558-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน
- กรรมการอิสระ

2540 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

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

-

ประสบการณ
ตําแหนง

กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท
- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่น
แนล
- บมจ.ประชาอาภรณ
- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
- บมจ.กรุงเทพโสภณ

-บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด
(มหาชน)
- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี
- บมจ.สมโพธิ์ เจแปนนิปปอน
โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี

- ไมมี -
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ป)
64

คุณวุฒิทางการศึกษา

%
การถือ
หุน
-

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
10. นายอาทร เมฆนพรัตน
57 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
- กรรมการ
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ผูจัดการทั่วไป
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
 Director Accreditation Program
ตอตานการคอรรัปชั่น
(DAP) 87/2011
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
11. นายชัยลดล โชควัฒนา
39 - ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน
2.39
- กรรมการ
Marymount University รัฐเวอรจิเนีย
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Director Accreditation Program
(DAP) 106/2013
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2558 - ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท
- บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค
- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี
- ไมมี

8 มีนาคม 2559

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

- ไมมี
- ไมมี

2553-ปจจุบัน

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

-

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

- บจก.ดิจินคร

- บจก.มั้งคโปรดักชั่น

- ไมมี -
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ ักดี
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น

อายุ
(ป)
58

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

%
การถือ
หุน
0.03

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

2537– ปจจุบัน
2 มีนาคม 2559

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

13. นายอนุพล ภูวพูนผล
- ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชั่น

56

ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

-

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
14. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
56 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
- ผูจัดการฝายบัญชี
รามคําแหง
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
15. นายชัพ หลิวอําพัน
58 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
วารสารศาสตรและสื่อมวลชนสาขาโฆษณา
สรางสรรค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

2558 – ปจจุบัน
8 มีนาคม 2559
-

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการ
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไมมี -

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

- ไมมี
- ไมมี
- บจก.สปริงบอรด พลัส
- บจก.ดิจินคร
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

%
การถือ
หุน
-

16. นายพีระเดช จอยจรูญ
58 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สรางสรรค
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
17. นางสุนีย ชัยจิรารักษ
55 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สรางสรรค
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
18. นายกองพันธุ อุปถัมภรุงพงศ 53 ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- ผูอํานวยการบริหารฝาย
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สรางสรรค
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
19. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค 56 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0.004
- เลขานุการบริษัท
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
(15 พ.ย. 2559)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-Company Secretary Program (CSP)
74/2016
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

-

8 มีนาคม 2559
-

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- บจก.ดิจินคร
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

- ไมมี -

26

คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง
ประธานที่ปรึกษาของบริษัท
ระยะเวลาที่ดํารง
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ปที่ไดรบั การแตงตัง้
ตําแหนงกรรมการ
ณ สิ้นป 2559
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการและ
ป 2513
46 ป
กรรมการผูอํานวยการ
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
ป 2517
42 ป
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผูอํานวยการ
ป 2556
3 ป
4. นางมาลี
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. นายวิชิต
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 กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
ป 2557
2 ป
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค
เลขานุการบริษัท
ป 2559
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูป ระกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือ
หุน และผูมีสว นเกี่ยวของทุกฝาย มีการดูแลใหบริษัทดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของทีป่ ระชุมผูถือหุน อันมีขอพึงปฏิบัตทิ ี่ดี และหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
อํานาจดําเนินการ
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และ/
หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษทั อื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถอื หุน
หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอื่นใด ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
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8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมตี ัวตนที่เลิกใช ชํารุด สูญ
หาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได และสินทรัพยอื่นๆ มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่
เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดบิ และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยซึ่ง
จะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/
หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือ ที่
เปนปกติวิสยั ทางการคา ที่มีทนุ ทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน
12. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม
หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
13. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางทีป่ รึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
14. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนที่เกี่ยวของกับเรื่องการไดมาหรือ
จําหนายไปซึง่ สินทรัพยและการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
กฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการตางๆไดรับอนุมตั ิจากผูมี
อํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไป
ใชในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว และไดผา นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยาง
ถูกตองมีมาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน
กําหนดอัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน ใน
ระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถ ือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือ
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กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถ ือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน และ
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิใน
การรับเงินปนผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือลง
รายการ เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน สรุป
ไดดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
นายอาทร
นายชัยลดล
น.ส.วราภรณ
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง

ผูบริหาร

ตําแหนง

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ
เมฆนพรัตน
โชควัฒนา
กุลสวัสดิ์ภักดี
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน

ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุมณะกรรมการ
9/9
5/9
9/9
8/9
8/9
7/9
8/9
8/9
9/9
7/9
9/9
7/9

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
สามัญผูถือหุน
-/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 11 ดังนี้

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

รายชื่อ
โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
หลิวอําพัน
จอยจรูญ
อุปถัมภรุงพงศ
ชัยจิรารักษ
ภูวพูนผล
ลีลาศิริวงศ
เมฆนพรัตน
ปนวนิชกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ ํานวยการ
รองกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจดั การและผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย
ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายบัญชี
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ป 2558
เพิ่ม (ลด) ป 2559
คิดเปน
ป 2559
รายชื่อ
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
นายบุญชัย โชควัฒนา
291,760 118,500
4,500 414,760
5.53 296,260 118,500
นายวศิน
เตยะธิติ
14,850
2,250
17,100
0.23
14,850
2,250
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
2,000
4,000
6,000
0.08
2,000
4,000
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
306,044
- 306,044
4.08 306,044
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
2,100
2,100
0.03
2,100
นายชัยลดล โชควัฒนา
179,600
- 179,600
2..39 179,600
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
นายอาทร
เมฆนพรัตน
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ ักดี
2,500
2,500
0.03
2,500
นายอนุพล ภูวพูนผล
นายชัพ
หลิวอําพัน
นายพีระเดช จอยจรูญ
นายกองพันธ อุปถัมภรุงพงศ
นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
-

1.
2.
3.
4.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ป 2558
เพิ่ม (ลด) ป 2559
คิดเปน
ป 2559
รายชื่อ
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
นายบุญชัย โชควัฒนา
500
500
0.50
500
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
3,500
3,500
3.50
3,500
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
3,515
3,515
3.52
3,515
นายชัยลดล โชควัฒนา
2,500
2,500
2.50
2,500
-

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ป 2558
เพิ่ม (ลด) ป 2559
คิดเปน
ป 2559
รายชื่อ
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
1. นายวศิน
เตยะธิติ
8
8
0.00
8
-
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 12 คน
จายเปน คาตอบแทนกรรมการ
จายเปน เบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
จายเปน เบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
จายเปน เบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น
รวมเปนเงิน

รายชื่อ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายวศิน
เตยะธิติ
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
5. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
7. นายอมร
อัศวานันท
8. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
9. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
10. นายอาทร
เมฆนพรัตน
11. นายชัยลดล
โชควัฒนา
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
13. นายอนุพล
ภูวพูนผล
14. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทน
กรรมการ (บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)

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

66,000.00
36,000.00
66,000.00
60,000.00
58,000.00
66,000.00
54,000.00
66,000.00
52,000.00
52,000.00
60,000.00
58,000.00

2,400,000.00

694,000.00

2,400,000.00 บาท
694,000.00 บาท
210,000.00 บาท
108,000.00 บาท
3,412,000.00 บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ
(บาท)
16,000.00
12,000.00
12,000.00

55,000.00
45,000.00
55,000.00
55,000.00

16,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
16,000.00
108,000.00

210,000.00

32

คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวน 11 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2559 ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 25,509,495.00 บาท
คาตอบแทนอื่น
-ไมมี บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 122 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
29 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
18 คน
- ฝายโปรดักชั่น
13 คน
- ฝายวิจยั และวางแผนกลยุทธ
6 คน
ป 2559 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 75,115,660.00 บาท (ไมรวมพนักงานทีด่ ํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบ ริหาร)โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง
ในปที่ผา นมา บริษทั ฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสซื่อสัตยรับ ผิดชอบต อผลการปฏิ บัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปน ธรรมต อผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุนโดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญ ญาในการดําเนินงาน 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
การถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคูไ ปกับการเคารพสิทธิและความ
เทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมสี วนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญที่ชว ยเสริมสรางใหองคกรมีภูมิคุมกันที่ดี
และสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบ ริหารพนักงาน และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบตั ิตนใน
การดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมัน่ ที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาทีด่ วยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย
สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะและผูบ ริหารอยางชัดเจน
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4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งใหอยูในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญอยางเพียงพอเชือ่ ถือไดและทันเวลาตราบเทาทีไ่ มกระทบ
ตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุนผูมีสว นไดเสียชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิตอพนักงานดวยความเปนธรรมตลอดจน
มุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริตการคอรรัปชัน่ ไมลวงละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญาเคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชนของ
บริษัทเปนที่ตั้ง
หลักการกํากับดูแลกิจการแบงเปน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการกระทํา
ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสทิ ธิของตน ทั้งสิทธิพนื้ ฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึง
สารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบทีม่ ีนัยสําคัญตอบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซตของบริษทั
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คําชีแ้ จง
และเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จดั ประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถอื หุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปมกี าร
กําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง
รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมีการใชบตั ร
ลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนใน
แตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษทั
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระ
พรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระทีไ่ มไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของ
บริษัท
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นอกจากสิทธิขั้นพืน้ ฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. สิทธิในการรับทราบขอมูล: ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบนั กอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน
14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
2. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอื หุน: บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวนั สิน้ สุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุน
ในป 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 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. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2559 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผูถือหุน
ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏวาไม
มีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีขอมูล
เหมือนกับขอมูลที่บริษัทสงใหผถู ือหุนในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตัง้ แตวันที่ 25 มีนาคม 2559
เพื่อใหผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งขึน้
3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ประกอบดวย
รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท นิยามกรรมการ
อิสระขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะแผนที่ของสถานทีจ่ ัดประชุมคําอธิบายเอกสาร
และหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 17 วันโดยสงวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อใหผูถือ
หุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต
วันที่ 18 เมษายน 2559
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กรณีผูถือหุนตางชาติบริษัทไดจดั สงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมี
การแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด
จัดทําและปฏิบตั ิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึง่ มี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
วันประชุมผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยถือ
เปนหนาทีท่ ี่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเขารวมประชุม
11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝาย
บัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษทั เขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึก
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบ ริหารรวมทั้งผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวใน
รายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com
2. บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย กอนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษทั
ทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้นรองประธานกรรมการทําหนาทีป่ ระธานในที่
ประชุม กลาวเปดการประชุมและแนะนํา กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหารสูงสุดดานบัญชี ผูสอบบัญชี
พรอมทั้งมอบหมายให เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทไดใชระบบ Barcode ใน
การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต
ละวาระใชระบบ Barcode และบริษัทไดจัดใหมี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั ไดแก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปรงใส ถูกตองตามกฏหมาย
และขอบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหอง
ประชุมในแตละวาระ วามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที ซึ่งผูถือหุนทุกทาน จะไดรบั ปาย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแตลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยแยกเปนกรณี
ตาง ๆ ดังนี้
วาระใด ๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหยกปายคะแนน
เจาหนาที่จะนับคะแนน พรอมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพรอมทั้งลงนามใน
บัตรลงคะแนน ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลว ตั้งแตลงทะเบียนเขารวม
ประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล พรอมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผูถือหุนที่ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัททานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อ
เสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน
ในป 2559 การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 22 ที่บริษัท เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
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4. บริษัทดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมีการเพิ่มวาระ
อื่นนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนา
5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมซึง่ ผูถือหุนสามารถติดตอ
ไดที่เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท
6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สาํ คัญ ไดแก
ก) การจายเงินปนผล : บริษทั เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่เสนอ
จาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวาง
เงินปนผลที่จา ยกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลที่จา ยในปปจ จุบันกับปทผี่ านมา พรอมระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน และ
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอ
ชื่อไดผา นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่บริษทั
กําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง จํานวน
บริษัทที่ดาํ รงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบ ริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปทผี่ านมา
และจํานวนวาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนบริษัทมี
การเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนทีจ่ ายในป
ที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีการ
สรุปวงเงินที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจํานวนเงินทีจ่ ายใหแก คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ง) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผูส อบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางป
ปจจุบนั กับปที่ผา นมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู อบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได
พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผานการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชัดเจน
ครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดยอย ผูบ ริหาร
สูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวน
คะแนนเสียงที่ไดรบั ในแตละวาระทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษัท กอนลงนามในฐานะประธานทีป่ ระชุม และสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเปดเผยผาน
เว็บไซต www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจาํ เปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนําสงกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุนประเภท
เดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู ือหุนสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือ
หุน
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย
30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสงหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับภาษาอังกฤษใหกับผูถือ
หุนตางชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอ มูลภายในและมีมาตรการปองกันการนํา
ขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการบริษัทผูบ ริหาร และ
พนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
การประชุมผูถือหุน
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผถู ือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิ
เทากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผูถือหุน บริษทั เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 ไดตั้งแตวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 ตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดย
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษทั ทั้งนี้
ในชวงเวลาดังกลาวไมมผี ูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแตอยางใด
3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทสงหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 17 วัน โดยสงวันที่ 11 เมษายน 2559
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษทั กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล
กอนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาว
นัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย
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4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสําคัญ
ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เขาประชุมแทน เพื่อเปน
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหชื่อ ที่อยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง
4 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไดจากรายงาน
ประจําป ที่สง ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสงหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะและไมไดกําหนด
กฏเกณฑที่ทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และปฏิบตั ิตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูล งทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ในป 2559 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ราย
หุน
%
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
329
7,500,000
100.00
ผูถือหุนเขาประชุม
55
5,607,082
74.76
เขาประชุมดวยตนเอง
17
633,772
8.45
มอบฉันทะ
38
4,973,510
66.31
- มอบใหกรรมการตรวจสอบ
- มอบใหผูอื่น
38
4,973,510
66.31
5. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสาํ หรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิดคาใชจาย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงอยาง
เต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธิผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมภายหลังทีไ่ ดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนับเปน
องคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ ผูถือหุนและ
กําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ มี
วินัย และมีจติ สํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตาํ แหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและหรือผูอื่นโดย
มิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนาํ ขอมูล และทรัพยสนิ ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได
แจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษทั มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัตติ ามที่กําหนด
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การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย
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บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร(รวมทั้ง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ)ที่มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งตอไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัทและผูบ ริหาร
ในป 2559 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซือ้ ขายใน
ชวงเวลาที่หาม
นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบ ริหารโดยกําหนดหลักเกณฑ
ใหกรรมการบริษัทและผูบ ริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ในป 2559 กรรมการบริษัท และผูบ ริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดาํ เนินธุรกิจดวยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการกําหนด
ราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกําหนดเปน
นโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถ ือหุนมีการเปดเผย
ขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงในวาระ
นั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดย
เลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจาก
หองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงการกําหนดราคามูลคาของ
รายการ และกรรมการบริษัททีม่ ีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยตามเวลาที่กาํ หนดและเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการ
บันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตาม
กฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลว งละเมิดทรัพยสนิ ทาง
ปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่งของ
รายงานประจําป
3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขัน้ ตอนที่ผูมสี ว นไดเสียทุกกลุมสามารถรายงาน
หรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับ
ความเปนธรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค โทรศัพทหมายเลข
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02-354-3333 หรือทางอีเมล rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษทั จะเปนผูร ับผิดชอบในการรับ
ขอมูลและเอกสารเพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผูแจงเบาะแส หรือ
ขอรองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สดุ
3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงานหรือ ผูแจง
เบาะแสในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศทีส่ ําคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทันเวลา
ตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงาน
ตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาทีไ่ มกระทบตอประโยชนอนั ชอบธรรมของบริษัทโดย
เปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและชองทางอืน่ ๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาทีน่ ักลงทุนสัมพันธ เพื่อ
สื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐานการ
บัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทัง้ ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลีย่ นแปลงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมัน่ ใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่
บริษัทถือปฏิบัติอยูนนั้ มีความทันสมัยและทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผู
มีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ทีจ่ ําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางที่บริษทั ไดเปดเผยไว เชน ใน
รายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษทั ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ นัก
ลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตาง ๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา
ตันติเวชกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ โดย
สามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล
chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสว นไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยาง เทา
เทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออกเสียง
ในวาระนัน้ ๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของผูถือหุน
อยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติทปี่ ระชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลความ
จําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยงั ไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการตรวจสอบ
ภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ และเสนอความเห็น
ที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรบั ความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยาง
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เพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษทั ยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดงความ
โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม เปน
ตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นทีส่ ําคัญเกี่ยวกับความ
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล
rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอ
ผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สดุ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัท
ที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สาํ คัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทใน
บริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษทั เพื่อทําหนาที่ตามกฏหมาย และตามทีไ่ ดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทผูบริหาร
และพนักงานมีจุดมุง หมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
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5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปน
อิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสว นไดเสียไมมสี ิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง
ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบ ริหารมีโอกาสที่จะประชุม
ระหวางกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝา ยจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่
กําหนด และในกรณีที่จาํ เปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความรอบคอบ
มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึง่ ภายในบริษัท โดยมี
สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงินเสนอไวในรายงานประจําป
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแตละ
คณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตา งๆ เพื่อการ
กาวสูตําแหนงที่สูงขึน้
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปนครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัดใหมี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีการปรับเปลี่ยน หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เปน หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG CODE) บริษัทฯ ใหความสําคัญและอยูระหวางการศึกษา
เพื่อนํามาปรับใช
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สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน
ในป 2559 นี้ บริษัทฯยังเดินหนาให ความรูในดาน Digital Media กับพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อให
พนักงานและองคกรสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญใหสามารถสื่อสาร
กับผูบริโภคยุคมัลติสกรีนที่เนนการติดสื่อสารผานโลกออนไลนเพิ่มขึ้น อาทิ
- DAAT Digital Day 2016 อัพเดทความรูและขอมูลตางๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอล
- YouTube Academy Day เรียนรูเกี่ยวกับการวางกลยุทธ และสรางคอนเทนตที่นา สนใจ
- 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 : พัฒนาความรูในดานการตัดตอวิดโี อ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของฝายความคิดสรางสรรคใน
การตัดตองานโฆษณาตางๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญกับการอบรมพนักงานในทุกระดับใหมีทัศนคติที่ดี ทั้งในการทํางานและ
การดําเนินชีวิต
- “สั่งจิต คิดบวก : เขาใจความคิดคน” โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
และที่ขาดไมไดเลยสําหรับปนี้คอื การอบรมใหความรูพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชั่น
เพื่อใหเปนไปตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ ที่บริษทั เขารวมและถือเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของบริษัท
- การอบรมเรื่อง “การปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”
- สัมมนา “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
- สัมมนา “หลักการบริการกิจการที่ดีสําหรับคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียน”
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝายตางๆ เพื่อเพิ่มความรูความชํานาญเฉพาะ
ดาน อาทิ
- Company Secretary Program
- Leadership & Coaching Program
- กาวสูนักบัญชีวชิ าชีพอาเซียน
- เทคนิคการจัดทําและขจัดขอผิดพลาดในงบการเงิน พรอมการนําสงงบทางเงินทางอินเตอรเน็ต เปนตน
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบตอผูมสี วนไดเสีย
1.1 ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและ เปนธรรม
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมัน่ ใจตอผูถือหุน อัน
จะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3) มีการพัฒนากิจการของบริษทั ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
4) รายงานสารสนเทศสําคัญที่มหี รืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของโดยไมกระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท
5) จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป
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6) เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถ ือหุน
8) เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถ ือหุนบนเว็บไซตของบริษทั ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผูอื่น
มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวน
11) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษทั เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสนิ ของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
1.2

ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อัน
นําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจดานการผลิต และบริการ ทีป่ ลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2) ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมัน่ พัฒนาดานบริการ และคิดคนนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง
หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิด
สิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนาํ ไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิ
ชอบ
4) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอนื่ ใดที่ไมสุจริตจากลูกคา ทั้ง
ทางตรงและทางออม
5) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปนการ
ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึง
ไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
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1.3 คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนด
เปนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ทีม่ ีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการ
แขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2) รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนาํ ไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของโดย
มิชอบ
3) สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบเจรจากับคู
คาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทาง
การคา
1.4 คูแขง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ทีบ่ ริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ
2). ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
1.5 เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับ
เจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3) บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีท้ ี่ดี
4) เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนาเพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท โดย
กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพืน้ ฐานในการทํางาน ตลอดจน
ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ
2) ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษทั
3) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
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4) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากรอยางทัว่ ถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน
5) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงาน
7) จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เปนตน
8) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ
จะไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการ
ทํางานรวมกัน
9) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางานโดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชน
และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมทีด่ ี โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
2) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่อง
3) สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
4) รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
5) ใหการสนับสนุนในกิจกรรมทีก่ อใหเกิดสาธารณประโยชน
6) สรางความสัมพันธอนั ดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษทั กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง
โปรงใส เปนธรรม
1.8 สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ีตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
2) สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบ
ในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบัด
และฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5) มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
6) สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1) ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงานและไมดําเนินการใดๆ อันเปนการ
ขัดตอกฎหมาย
2) ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงาน ของรัฐ
3) สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ใน แตละประเทศ หรือ
ทองถิ่น

ดังนี้

2. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ เปนธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชนของบริษทั ภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัด
ผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผูบ ริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
4. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึง่ อยูในหนวยงานทีร่ ับทราบขอมูลภายใน หามทําการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ
7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษทั ที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับ
ของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบทีไ่ ดรับ
มอบหมาย
3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการใหของขวัญ
บริษัท มีนโยบายไมรับหรือใหของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยาง
หนึ่งอยางใด เวนแต การใหหรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยูในเกณฑพอสมควร เพื่อรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับผูทําธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) พนักงานสามารถให/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก/จากบุคคลใดๆ หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. เปนไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เปนการให/รับในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปนไปอยาง
เปดเผย
3. เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
(2) การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
3,000 บาท กรณีที่มีมูลคามากกวา 3,000 บาทขึ้นไป ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และนําสงใหแกฝายทรัพยากร
บุคคล เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
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4. การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น
ตามที่ คณะกรรมการบริษั ท ฟารอีส ท ดี ดีบี จํ ากัด (มหาชน) มีม ติ อนุ มั ติการลงนามในคํ าประกาศ
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 และคานิ ยมในการตอต านคอรรัปชั่น ใหแกกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร และ
พนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับทรัพยสิน
หรือผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช
ตําแหนงหนาที่และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จั ด ให มี ก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ น ที่ โ ปร ง ใสและถู ก ต อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริต
หรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น
5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่าํ เสมอตลอดจนการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย
และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความ
มั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน่ ฉบับนี้ ไดผานมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558)
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2558
ในป 2559 บริษัทไดสง แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ใหกับ
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อเขาสูกระบวนการรับรอง และบริษัท
ไดรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ (Certiﬁcation) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
บริษัทจะมีการอบรมใหความรูแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะมีการขยายแนวรวมไป
ยังบริษัทยอย บริษัทรวม คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทตอไป โดยยึดหลักการเดียวกัน
รายละเอียดของนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของ
บริษัท สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของบริษัท : www.fareastddb.com

ปญญา

5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทาง

2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใชหรือให
บุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
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3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตหิ นาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปนขอมูล
ที่เก็บไวในรูปแบบใด
6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัตงิ าน
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่น
ใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม

ดังนี้

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ

1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวติ และทรัพยสนิ และผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงาน คูคาและผูม ีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ
2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการ
ทํางานทีป่ ลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดลอม
วิธีการทํางานทีป่ ลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ใหกับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูค าและผูเกี่ยวของ
4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานได
อยางยั่งยืน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันภายใต
กรอบจรรยาบรรณและดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผู
ที่เกี่ยวของทุกฝายจึงไดกาํ หนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
บริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขาประชุมทุก
ครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
52

3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบ ริหาร ไมมีสทิ ธิออกเสียง
ในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
4) ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดว ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดย
ยึดถือประโยชนของบริษัทเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5) ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทกรรมการบริษัทและผูบ ริหารรวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
6) หามกรรมการบริษัทและผูบ ริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
7) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเกี่ยวของ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
8) มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
พนักงาน
1) สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่าํ เสมอและปฏิบัติงานใน
หนาที่ทไี่ ดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน
2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ
3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เปนเลิศรักษาภาพลักษณ
และชื่อเสียงของบริษัท
4) รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก
5) หามกูยืมเงินจากลูกคาผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการกูยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6) ปฏิบัติตามคําสัง่ อันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7) ยึดมั่นในการทํางานเปนทีมชวยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนของ
บริษัทและพนักงาน
8) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอนั ดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดยปราศจาก
ความจริง รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจซื่อสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดย
อาศัยหนาที่การงานทีท่ ํากับบริษัท
10) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอ
งานหรือทรัพยสินของบริษทั
11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยใชสทิ ธิทาง
การเมืองอยางเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสนิ ของ
บริษัทและทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนาํ ทรัพยสนิ ดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลภายนอก
2. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางทีผ่ ิดเสมือนวิญูชนพึง
รักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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3. ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน
4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิดสอดแนมแกไขแฟมขอมูลของผูอื่นหรือสรางหลักฐานที่เปนเท็จอัน
อาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองตามมาตรฐานสากล
5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนาํ มาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไมยนิ ยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆของบริษทั
7. ไมนําทรัพยสนิ ทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัว
หรือประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการละเมิด
สิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสนิ ทางปญญาของบริษัท
9. ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวของกําหนด และเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลวพนักงานที่เกี่ยวของตองดูแลใหมีการทําลาย
ดวยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เมื่อ
พบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมที่
อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทัง้ การรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและ ผูมีสวนไดเสีย
ถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษทั
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1) ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนัน้ จะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2) บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียนโดย
กําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความ
คุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัตงิ าน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
4. การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวหากจรรยาบรรณทีก่ ําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอสงสัย
ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจไดใหปรึกษากับผูบงั คับบัญชาตามลําดับขัน้ ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือ คําวินิจฉัยของ
กรรมการผูจัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเปนที่สนิ้ สุด

คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดจี ึงมีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ
ใหแกคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน
การคอรรัปชั่น เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษทั ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดย
คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละ
ชุดดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตั ิตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่
สําคัญของบริษัท รวมทัง้ เปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท
4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึง่ มีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน รวมทัง้ เขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมฝี ายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผูบริหาร ไมดาํ เนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีก่ ําหนด กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งอยางมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมกาตรวจสอบ
โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทตอบุคคลภายนอก
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนตําแหนงที่วา งลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2559
ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละรายสรุป
ไดดังนี้
การเขารวมประชุม
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
รายชื่อ
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2. นายอมร
อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3/4
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
4/4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อทําหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
8. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน
การคอรรัปชั่น
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรปั ชั่น
ดานบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท
ที่อาจเกิดขึ้นในแตละไตรมาส
5. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ดานตอตานการคอรรัปชั่น
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น พรอมทั้งติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการและนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
3. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงดานตอตานการคอรรัปชั่น อันมีผลกระทบตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแตละไตรมาส
4. ดูแลใหบริษัทมีชองทางการรับแจงเบาะแสและขอรองเรียนตาง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมี
กระบวนการปองกันและรักษาความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระและมีการดําเนินการ
ในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น นโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น รวมถึงขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่
ป 2559 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น แตละราย
สรุปไดดงั นี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน
4/4
การคอรรัปชั่น
2. นายวิชา
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 กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
4/4
8. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการ
3/3
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การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังตอไปนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระ
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พีน่ อง และบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษทั หรือบริษัทยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขอ
อนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนีท้ ี่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตวั ตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่าํ กวา ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนบั รวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจดั การของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัด
อยู เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิตบิ ุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจดั การ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถอื หุนรายใหญของบริษัท
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มนี ัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
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รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษทั
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมปี ระกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระกรรมการ
อิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัตติ ามที่ไดมปี ระกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรบั การแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องคคณะ (collectivedecision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุน ในป 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4
คน ดังนี้
รายชื่อ
คุณสมบัติ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
2. นายอมร
อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสัน้ และระยะยาว กําหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่
ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปนจํานวนที่เหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท
ในป 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
5 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
4 ทาน
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒมิ ี
ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวสิ ัยทัศน เปนผูม ีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานทีไ่ มดา งพรอย
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว
อยางชัดเจน และมีกรรมการผูจดั การในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแล
การดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษทั และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และ
สอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิติ, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล,
นางมาลี ลีลาศิริวงศ
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กลุม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหทปี่ ระชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไ ดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีทบี่ คุ คลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร กําหนดให
ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการ
บริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวน
ปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานทีส่ ุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท
พนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรบั ความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสัง่ ใหออก
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอยกวา
2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถืออยูโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานทีส่ ุด เพราะเชื่อวาความสามารถทาง
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขนึ้ อยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการบริษัททุกคนมีความ
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ตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามทีไ่ ดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะ
คัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษทั นัน้ ๆ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารระดับสูงจะ
เปนผูพิจารณาวาบริษัทที่ไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะไดสงบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
ชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดไว
สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผยไวขางตน
- ไมมี -
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ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ในปนี้ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไดดําเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อ
สนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 10 และสานตอโครงการ CBS Academy เพื่อ
สรางประสบการณใหกับนิสิต นักศึกษา ที่จะเติบโตมาเปนนักโฆษณารุนใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด ปที่ 10 ภายใตแนวความคิด
“ฟารมสุข ฟารมเจริญ”
ในป 2559 นับเปนปที่ 10 ปแลว ที่บริษัทฯรวมกับลูกคาจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม (CSR) ภายใตโครงการ School
Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนทีข่ าดแคลนในตางจังหวัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ในปนี้ บริษัทฯไดจัดกิจกรรมภายใต
แนวคิด “ฟารมสุข ฟารมเจริญ” คือ โครงการปลูกสรางอนาคตทีส่ ดใสใหกับนองๆ นักเรียน โดยบริษัทฯไดรวมกับลูกคาทุก
ทาน จัดสรางโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกผลไม เสมือนเปนการสรางฟารมตัวอยางในโรงเรียน สาน
ตอที่พอทําตามแนวพระราชดําริเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งความสําเร็จของ
โครงการนี้จะชวยสงเสริมการเรียนรูเรื่องการเพาะปลูก การพึ่งพาตนเอง และการนําหลักความพอเพียงไปใชปฏิบัติจริงใหกับ
นองๆ นักเรียน และเมื่อโครงการนี้ออกดอกออกผล นองๆ จะไดเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไมเพียงเปนทุนประกอบอาหารกลางวัน แต
หากเหลือกินเหลือใช ยังสามารถเอาไปขาย ชวยสรางรายไดตอยอดเปนทุนการศึกษาใหกับนองๆ ไดอีกดวย
ทางบริษัทฯไดสงมอบฟารมปลูกผักและโรงเพาะเห็ด ภายใตแนวคิด “ฟารมสุข ฟารมเจริญ” ใหกับ 3 โรงเรียนใน
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก โรงเรียนวัดไทรนอย โรงเรียนวัดปราสาททอง และโรงเรียนวัดบุญกัน
นาวาส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พรอมทั้งบริจาคพรินเตอร อุปกรณ การเรียนการสอน เครื่องเขียน และทุนการศึกษา
เพื่อเปนของขวัญใหนองๆ มีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กําลังจะมาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่นําของขวัญไป
มอบก็สนุกสนาน ครื้นเครง และอบอุน เปนอีกหนึ่งวันที่นองๆ นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึ่งทําใหทีมงาน
ของบริษัทฯ และลูกคาทุกรายที่ไดรวมกิจกรรม “ฟารมสุข ฟารมเจริญ” ในฐานะผูให ตางไดรับความสุขไปดวย
2. โครงการ CBS Academy ปที่ 2
CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) เปนกิจกรรมเวิรกช็อปและประกวดผลงานสื่อสาร
การตลาด เพื่อถายทอดความรูดา นการสื่อสารการตลาดแกนสิ ิต นักศึกษารุนใหมที่จะเติบโตมาเปน
นักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพในอนาคต ใหมีความรูความเขาใจและสามารถทํางานสรางสรรคที่ตอบ
โจทยการตลาดไดจริง
ในป 2559 บริษัทฯไดดาํ เนินโครงการ CBS Academy ตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยในปนี้ทางบริษัทไดจับมือกับบริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวสิ จํากัด (มหาชน) (AIS) มารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินโครงการ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่
เปนนิสิต นักศึกษาไดในวงกวางขึ้น โดยเปดโอกาสใหนสิ ิต นักศึกษาทุกชั้นป ไมจํากัดสาขาวิชา เขารวมเวิรกชอปเพื่อเพิ่มพูน
ความรูดานการทํางานกับผูเ ชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทํางานโฆษณาภายใตสภาพแวดลอมจริง
โดยมุงเนนใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปสรางสรรคเปนผลงานโฆษณาทีส่ ามารถบรรลุผลทางการสื่อสารไดตาม
เปาหมายและสอดคลองกับสถานการณจริง ผูชนะทั้ง 3 คนจะไดรบั รางวัลทุนการศึกษามูลคารวม 100,000 บาท และยังได
ไปศึกษาดูงานที่สํานักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร พรอมโอกาสในการเขาทํางานกับบริษัทในเครือฟารอสี ทกรุป อีกทั้งผูเขารวม
โครงการที่มีแววโดดเดนยังไดรับทุนจากเอไอเอสในการถายทําหนังโฆษณาที่คิดขึ้นจริงเพื่อลงสื่อจริงในยูทูป และเผยแพรใน
โซเชียลมีเดียตางๆ
โครงการนี้จึงเปนประโยชนตอนิสติ นักศึกษา และนักการโฆษณารุน ใหม และเปนการตอกย้ําวิสัยทัศนของบริษัทฯ
ในการเปน “ผูนําในการสรางความสําเร็จของลูกคาดวยความคิดสรางสรรค” (The Leader in Creative Business
Solutions) โดยการใชความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทําใหเกิดงานโฆษณาที่
สามารถสื่อสารไปถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายทางการตลาด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 218 (2/2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ทานไดเขารวมประชุมดวย โดยคณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2559 มีการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปจาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของ บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี แบงเปนดานตางๆ รวม 5 สวนดังนี้
1.ดานสภาพแวดลอมและการควบคุมภายในองคกร
บริษัทไดกาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดจัดทําจรรยาบรรณพนักงาน มีจริยธรรมในการทํา
ธุรกิจยึดมั่นในคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได บริษทั ฯไดกาํ หนดโครงสรางการทํางานตามสายงาน มีการกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามสายงานไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสมระหวางกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบริหารระดับสูง ผูบ ริหารและพนักงาน
2. ดานการประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชั่น ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ มีการจัดประชุมอยางนอยปละ 4
ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สาํ คัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดความเสี่ยงนัน้ และรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณา
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดกาํ หนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน ตาม
โครงสรางขององคกร และกําหนดนโยบายกลยุทธ เปาหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีทที่ ันสมัยเปนปจจุบัน เพื่อชวย
สนับสนุนในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทที่วางไว รวมทั้งมีฝายตรวจสอบภายในชวยใน
การสอบทานติดตามประเด็นปญหาหรือจุดออนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาและแกไขจากฝาย
บริหารไดทันเวลาและเหมาะสม
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลขอมูลที่สาํ คัญ เชื่อถือได เพื่อนําเสนอตอกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหทนั กับสถานการณและเทาเทียมกับตลาด
การแขงขัน
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เพื่อรายงานขอมูลทีส่ ําคัญตอคณะกรรมการ
บริษัทอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมรวมระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทําความเขาใจในนโยบายที่
สําคัญและเปาหมายของบริษทั เพื่อใหการสื่อสารขอมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ภายในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค
การสื่อสารใหกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการสื่อสาร สงขอรองเรียน หรือ การให
คําแนะนําปรึกษาที่สาํ คัญไดหลายชองทาง เชน ทางเวปไซตของบริษัท ทางอีเมลล และตู ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม.
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5. ดานระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เมื่อไหรที่
มีผลของความแตกตาง บริษัท มีการประชุมรวมกันระหวางฝายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดําเนินงานให
เหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปน
หนวยงานอิสระที่ปฏิบัติหนาที่และไดรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่บริษทั ฯ ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน่ ขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามกฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมทันเวลา
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานโดยฝายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอรรัปชั่นในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหา
มาตรการในการบริหารความเสีย่ ง หลีกเลี่ยง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในป 2559 นั้น การประชุม
รวมกันระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูบริหาร และฝายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาสผูส อบบัญชีมี
การประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท และพบประเด็นทีส่ ําคัญในการตรวจสอบ
ตรวจทาน ไดนาํ ประเด็นเหลานัน้ มารายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณาจึงมีความเห็นวาการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯนัน้ มีความเพียงพอและเหมาะสม
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รายการระหวางกัน

รายการระหวางกันในป 2559 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัท กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปน
การคาปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 208 (1/2559) เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2559 พอสรุปไดดังนี้
- รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดานรายรับ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในวงเงินไมเกิน 4,869,000.00 บาท
- กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2559 ประกอบดวย
คาบริการรับ
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทรวม)
3. บจก.พินนาเคิลทราเวิล
4. บจก.ชัยลดาดล
5. บจก. อิมเมจเฟรส
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ
กรรมการ
รวมกัน
”
”
”
”

คาเชาอาคารพรอม
ที่จอดรถ
(บาท)

คาที่ปรึกษารับ
(บาท)

2,778,800.00

180,000.00

1,432,800.00
65,280.00
36,000.00
172,800.00
4,485,680.00

180,000.00

360,000.00

หมายเหตุ :
- คาเชาอาคารพรอมที่จอดรถ จํานวนเงิน 4,485,680.00 บาท บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารบางสวน
พรอมที่จอดรถ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวม 5 ราย โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 1 ป การกําหนดราคาขึ้นอยูกับทําเล
ที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาคาเชา ตอตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยูในทําเลเดียวกัน
- คาที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเปนที่ปรึกษาดานงานบุคคลและคอมพิวเตอร
ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ ความยากงาย และขอบขายของการ
ใหบริการ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงดําเนินตอไป เพราะธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนไปตามธุรกิจ
ปกติทางการคา จะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดใชนโยบายตอรองตามราคาตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การของบริ ษัท และบริษัทย่อย
จํานวน 326.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 0.32 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.10 และมีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 115.58
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 5.42 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.92 สาเหตุของการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ และกําไรสุทธินนั ้
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยทีเ่ พิ่มขึ ้น งบการเงินเฉพาะกิจการมี รายได้ จากการให้ บริ การและค่านายหน้ า
ลดลง 17.19 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.69 กําไรสุทธิเพิม่ ขึ ้น 11.11 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 16.57
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
รายการ
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
44.15
44.27
41.72
อัตรากําไรสุทธิตอ่ รายได้ จากการให้ บริ การและค่านายหน้ า (%)
15.62
14.94
10.07
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

10.92

11.16

7.87

ในระหว่างปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การและค่านายหน้ า รวมถึงกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น เล็กน้ อย เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวมาตังแต่
้ ปี 2557เป็ นต้ นมา อีกทังมี
้ เหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่
9 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ทําให้ กิจกรรมและการโฆษณาได้ หยุดชะงักชัว่ คราว ทําให้ มีการตัดงบโฆษณาและชะลอการใช้
งบโฆษณา ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายได้ รวมของบริษัท

สําหรับปี 2559 รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ บริ การและค่านายหน้ า เงินปั นผลรับ รายได้ อื่น และ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริ ษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 831.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 7.76
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.94 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้ จาการให้ บริการและค่ านายหน้ า
ในปี 2559 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การและค่านายหน้ าจํานวน 739.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.62 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 0.35

ในช่วงไตรมาส 4 ของทุกๆ ปี ลูกค้ าจะมีการใช้ งบโฆษณามากกว่าไตรมาสอื่น แต่เพราะในปี นี ้มีการหยุด
ดําเนินกิจกรรมและการโฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9

รายได้ อ่ นื
รายได้ อนื่ ของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2559 ได้ รวมส่วนลดจากการบริ หารเงินสด ค่าที่ปรึกษารับ ดอกเบี ้ยรับ ค่าเช่ารับ
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ กําไรจากการขายหลักทรัพย์ และอืน่ ๆ รวมเป็ นเงิน 91.52 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จํานวน 5.15 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.96 สาเหตุหลักที่ทําให้ รายได้ อื่นเพิ่มขึ ้นมาจากส่วนลดจากการบริ หารเงิน 6.06 ล้ าน
บาท
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ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
ในปี 2559 บริ ษัทได้ รับส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม จํานวน 36.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.60 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 7.78 เป็ นผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นของบริ ษัทร่วม
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ เงินปั นผลในปี 2559 จํานวน 5.24 ล้ านบาท เพิ่มจากปี 2558 จํานวน 0.09 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.75

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานประกอบด้ วย ต้ นทุนการให้ บริการและค่านายหน้ า ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
สําหรับปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จา่ ยรวม 696.39 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 0.78 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.11 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ต้ นทุนการให้ บริการและค่ านายหน้ า
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนการให้ บริ การและค่านายหน้ า จํานวน 413.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 2.30
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.56 และงบเฉพาะกิจการมีต้นทุนการให้ บริ การและค่านายหน้ า จํานวน 145.78 ล้ านบาท ลดลง
จากปี 2558 จํานวน 6.72 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.41 ซึง่ เป็ นการลดลงตามสัดส่วนของรายได้ ท่ลี ดลงของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร ของงบการเงินรวม 283.14 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง 1.52 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 0.53 โดยบริ ษัทฯยังคงมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้ จา่ ย

กําไรสุทธิรวม

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรรวมสําหรับปี 2559 จํานวน 115.58 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 5.41
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.91 โดยแบ่งเป็ น
- กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทสําหรับปี 2559 จํานวน 105.74 ล้ านบาท เพิ่มจากปี ก่อน 3.63 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 3.55
-

กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 9.84 ล้ านบาท เพิ่มจากปี ก่อน 1.79 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 22.24

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 1,649.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 196.23
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13.50 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 147.39 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 21.13 ส่วนที่เพิ่มประกอบด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และงานระหว่างทํา
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

ปี 2559
7.45

ปี 2558
7.82

ปี 2557
5.52
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จากร้ อยละ 7.82 เป็ นร้ อยละ
7.45 บริ ษัทฯยัง มีความสามารถในการบริ หารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงาน
และสามารถทํากําไรให้ เพิม่ ขึ ้นในปี 2559 นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 122.62 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 33.81 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 21.61 เป็ นผลมาจากการลดลงเพื่อนําเงินไปฝากประจําไว้ ในสถาบันการเงินและ
กองทุนเปิ ดตราสารหนี ้ อัตราส่วนสภาพคล่องมีดงั นี ้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.72
1.80
1.93
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
1.71
1.79
1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.25
0.40
0.26
ณ สิ ้นปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.72 ลดลงจากปี ก่อน 0.08 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ลดลงจากปี ก่อน 0.08 เท่า บริ ษัทยังมีสภาพคล่องในระดับที่สงู และปกติ ซึง่ บริษัทยังมีความคล่องตัวในการบริ หารงาน
และดําเนินกิจการได้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ในปี 2559 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิและลูกหนี ้อื่น จํานวน 368.51 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558
จํานวน 27.85 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.03 สาเหตุของการลดลงมาจากในไตรมาส 4 ลูกค้ ามีการระงับและชะลอการใช้ งบ
โฆษณาในช่วงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ใน รัชกาลที่ 9
ในปี 2559 ลูกหนี ้การค้ าทีม่ ีอายุหนี ้เกิน 3 เดือน มีจํานวน 10.78 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 3.07 % ของลูกหนี ้
การค้ าทังหมด
้
เทียบจากปี ก่อนลดลง ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนปี 2558 เท่ากับ 3.32 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)

4.32

4.93

4.52

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

84

74

81

จากอัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ ใน ปี 2559 บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการสินเชื่อให้ มีประสิทธิภาพ
และบริ ษัทยังมีความเชื่อมัน่ ในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ ชิด เพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
บริ ษัท

หนีส้ ิน

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559 จํานวน 548.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากปี 2558 จํานวน 110.84
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 25.35 ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จํานวน 455.33 ล้ านบาทเพิ่มจากปี 2558 จํานวน
69.39 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.98 ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย จํานวน 3.91 ล้ านบาท เพิ่มจากปี ก่อน 1.41 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 55.74
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อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)

3.18

3.68

3.66

ระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลีย่ (วัน)

115

99

98

ณ สิ ้นปี 2559 ระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลีย่ 115 วัน ไม่ได้ มีสาเหตุจากสภาพคล่องของบริ ษัท แต่เกิดจากเจ้ าหนี ้บางราย
ไม่มารับเงินตามกําหนดเวลาที่ได้ นดั หมายไว้ จึงทําให้ ต้องเลือ่ นระยะเวลาการชําระเงินออกไปในเดือนถัดไป
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
ในปี 2559 บริ ษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 55.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.72 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.76
สาเหตุมาจากหนี ้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเพิม่ ขึ ้นรวมกัน 6.22 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 12.95

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันสิ ้นปี 2559 จํานวน 1,101.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จํานวน 85.39 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.40 สาเหตุจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นของบริ ษัทและบริษัทย่อย

วิเคราะห์ งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ ดงั นี ้

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดเปลีย่ นแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
-

กิจกรรมลงทุน

-

กิจกรรมจัดหาเงิน

(หน่วย : ล้ านบาท)
156.43
188.36
(177.17)
(45.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ
(122.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2559
122.61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จาก 156.43 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เป็ น 122.62 ล้ านบาท ลดลง 33.81 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 21.61 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดงั นี ้
- เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 159.42 ล้ านบาท

สภาพคล่ องและแหล่ งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้ างของเงินทุน
รายการ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2559
0.50

ปี 2558
0.43

ปี 2557
0.42
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บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.50 เท่า ซึง่ เพิ่มจากปี ก่อนเพียงเล็กน้ อย บริ ษัทยังไม่มีภาระหนี ้สินใน
การกู้ยมื เงิน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทยังมัน่ คง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทยัง
มีความสามารถในการขยายการลงทุนได้ อย่างแน่นอน
สภาพคล่ องที่สาํ คัญ
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทและบริษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 844.97 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าหนี ้สินหมุนเวียน
เป็ นจํานวนเงิน 296.84 ล้ านบาท และบริ ษัทฯไม่มีภาระหนี ้สินจากเงินกู้ยืม ยิง่ แสดงให้ เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่อง
อย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชําระหนี ้ได้ อย่างชัดเจน
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการดําเนินงานในอนาคต
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ติดตามข้ อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อลูกค้ าของบริ ษัท ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ดังนันจึ
้ งพอสรุปได้ ดงั นี ้
1. การรับลูกค้ าใหม่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ บริ หารความเสีย่ งในการพิจารณารับลูกค้ าใหม่ โดยต้ องมีการตรวจสอบฐานะ
การเงิน วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหนี ้ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ในการดําเนินธุรกิจกับลูกค้ า
2. การเสียลูกค้ ารายใหญ่
สภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ ารายใหญ่ ซึง่ ย่อมมี
ผลกระทบต่อรายได้ อย่างมีนยั สําคัญ
3. การวางแผนกลยุทธ์ หรือนโยบายของบริษัท
จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึง่ มีผลต่อกําลังซื ้อของผู้บริ โภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้ าของบริ ษัท
ย่อมทําให้ การใช้ งบโฆษณาของบริ ษัทลูกค้ า ต้ องใช้ อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้ งบโฆษณา ทําให้ มี
ผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ ผู้บริ หารและทีมงานต้ องมีกลยุทธ์ มีการวาง
แผนการทํางาน ทําความเข้ าใจ และเข้ าถึงแนวความคิดของผู้บริ โภคเพื่อสร้ างสรรค์ผลงานทีด่ ีให้ กบั ลูกค้ า
รวมทังกํ
้ าหนดนโยบายที่ต้องสอดคล้ องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั เพื่อให้ บริ ษัทดําเนินกิจการไปได้ อย่าง
มัน่ คงต่อไป
4. ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ ความไม่ สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรง
หรือภัยธรรมชาติ
บริ ษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ลว่ งหน้ าเกี่ยวกับ ภัยพิบตั ิ แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์ความไม่สงบ
จากการก่อการร้ าย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึง่ อาจทําให้ บริ ษัทต้ องระงับการให้ บริ การ
หรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงาน มีผลทําให้ บริ ษัทสูญเสียรายได้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

71

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2559
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuditFee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูส อบ
บัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบญ
ั ชี 2559 มีจํานวนเงินทัง้ สิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดบี ี
จายเปนจํานวนเงินรวม 584,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม 270,000.00 บาท
บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม 70,000.00 บาท
2. คาบริการอื่น (Non-AuditFee)
- ไมมี-
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ใน
การเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มี
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษัทยอย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทัว่ ไป
ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวไดผา นการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูส อบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให
มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึง
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทําหนาที่สอบทาน
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป (แบบ 56-1) แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงิน
ของบริษัทและบริษทั ยอย สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดจัดทําและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการผูจัดการ
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งบการเงินและรายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ฟาร์ อีสท์ ดี ดีบี จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และ ของเฉพาะบริ ษทั ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่
สําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิ จการของบริ ษ ทั ฟาร์ อีส ท์ ดี ดี บี จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ทั ฟาร์ อีสท์ ดี ดี บี จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
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กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษ ทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญ ชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สําคัญที่ สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เงินลงทุนระยะยาว
ความเสี่ ยง
ตามที่ ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 11 กลุ่มกิ จการมีเงิ นลงทุนในระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็ นจํานวนเงิน 419.56 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่ งในจํานวนเงินดังกล่าวประกอบด้วยตราสารทุนที่ ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด จํานวน 31.44 ล้านบาท โดยจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จาก
การด้อยค่า ซึ่ งมูลค่าของเงินลงทุนไม่มีราคาอ้างอิงในตลาดซื้ อขายคล่อง
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ประเมิ นข้อบ่ งชี้ ข องการด้อยค่ าของตราสารทุ นที่ ไม่ อยู่ในความต้องการของตลาดโดยพิ จารณาจาก
ผลตอบแทนเงินปั นผล และจากงบการเงินล่าสุ ดที่ น่าเชื่ อถือของบริ ษทั ที่ ลงทุน ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนเงินที่บนั ทึกในบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้ขอ้ มูล
จากงบการเงินดังกล่าว
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี
2559 จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อ สารเรื่ องดังกล่าวกับ ผูท้ ี่ มี ห น้าที่ ในการกํากับดู แลเพื่ อให้ผูม้ ี ห น้าที่ ก ํากับ ดู แลดําเนิ น การแก้ไขข้อมู ลที่ แสดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ ง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่ อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่ ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุ จริ ต หรื อข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ข ดั ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ที่ มี อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี สาระสําคัญ เมื่ อคาดการณ์ อย่างสมเหตุ สมผลได้ว่า
รายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบ
การเงินรวมเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏในภาคผนวก
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการควบคุ มภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและสื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้า
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เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื่ อ งที่ สื่ อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดูแ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ มากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ ยวกับ เรื่ อ งดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ด ขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

77

ภาคผนวก
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้
-

-

-

-

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิ บ ัติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ านั้น และได้
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ยงที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการบันทึ กรายการหรื อแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งซึ่ งจัด ทํา ขึ้ น โดย
ผูบ้ ริ หาร
สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ ก ารบัญ ชี สํ าหรั บ การดําเนิ น งาน
ต่อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ ห ารและจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ สรุ ป ว่ามี ค วามไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม
หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น
ของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็น
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิ บ ัติงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

2559

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

5,241,751.30

5,152,284.28

54,236,287.30

43,731,664.28

รายได้เงินปันผล

50,271,337.65

47,806,430.97

28,059,607.37

27,345,370.20

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

รายได้อื่น

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

18

9

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

กําไรรวมสําหรับปี

36,006,804.07

33,414,176.51

135,097,629.26

128,113,091.73

84,015,733.98

-

72,900,319.80

-

(19,513,268.75)

(17,947,965.56)

(5,846,680.00)

(5,836,310.17)

115,584,360.51

110,165,126.17

78,169,053.98

67,064,009.63

22,893,104.13

(11,994,560.66)

21,364,075.31

(9,383,301.71)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับรายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่

(4,578,620.82)

2,398,912.13

(4,272,815.06)

1,876,660.34

18,314,483.31
133,898,843.82

(9,595,648.53)
100,569,477.64

17,091,260.25
95,260,314.23

(7,506,641.37)
59,557,368.26

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

105,740,031.52

102,112,358.65

78,169,053.98

67,064,009.63

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

9,844,328.99
115,584,360.51

8,052,767.52
110,165,126.17

78,169,053.98

67,064,009.63

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

123,889,196.24

92,799,039.41

95,260,314.23

59,557,368.26

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

10,009,647.58
133,898,843.82

7,770,438.23
100,569,477.64

95,260,314.23

59,557,368.26

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม:

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ้น)

14.10

13.61

10.42

8.94

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
จากการเพิ่มสัดส่วน
หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี:
เงินปันผล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี:
เงินปันผล
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

75,000,000.00
17
5, 10

17

-

95,000,000.00
-

75,000,000.00

95,000,000.00

75,000,000.00

95,000,000.00

75,000,000.00

95,000,000.00

87,085.15
87,085.15
87,085.15
87,085.15

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร
7,500,000.00
-

716,924,759.85
(45,000,000.00)

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
73,766,877.07
-

รวมส่วน
ของบริษัท

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

968,278,722.07

47,478,356.95

(45,000,000.00)

(6,755,400.00)

1,015,757,079.02
(51,755,400.00)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

7,500,000.00

105,740,031.52
777,664,791.37

18,149,164.72
91,916,041.79

123,889,196.24
1,047,167,918.31

3,244,545.00
10,009,647.58
53,977,149.53

3,244,545.00
133,898,843.82
1,101,145,067.84

7,500,000.00

652,312,401.20

83,080,196.31

912,892,597.51

45,198,903.87

958,091,501.38

7,500,000.00

(37,500,000.00)
102,112,358.65
716,924,759.85

(9,313,319.24)
73,766,877.07

(37,500,000.00)
87,085.15
92,799,039.41
968,278,722.07

(5,403,900.00)
(87,085.15)
7,770,438.23
47,478,356.95

(42,903,900.00)
87,085.15
(87,085.15)
100,569,477.64
1,015,757,079.02
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี:
เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี:
เงินปันผล
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

17

17

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และเรียกชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่จัดสรร

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

75,000,000.00

95,000,000.00

7,500,000.00

399,413,005.65

73,792,986.10

650,705,991.75

75,000,000.00

95,000,000.00

7,500,000.00

(45,000,000.00)
78,169,053.98
432,582,059.63

17,091,260.25
90,884,246.35

(45,000,000.00)
95,260,314.23
700,966,305.98

75,000,000.00

95,000,000.00

7,500,000.00

369,848,996.02

81,299,627.47

628,648,623.49

75,000,000.00

95,000,000.00

7,500,000.00

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

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

(37,500,000.00)
59,557,368.26
650,705,991.75
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

135,097,629.26

128,113,091.73

84,015,733.98

72,900,319.80

7,254,946.68

8,621,279.69

5,069,654.66

6,119,599.01

78,117.86

17,019.37

-

-

(36,006,804.07)

(33,414,176.51)

-

-

ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

(525,643.33)

-

(กําไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม

847,057.44

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)

กําไรจากการขายอุปกรณ์

(246,836.67)

(236,132.45)

(246,836.67)

(169,640.34)

8,081.27

(18,779.44)

8,081.27

(18,779.44)

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สิน
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

62,861.11

-

3,239,859.00

-

-

-

(581,128.16)

-

-

31,261.11
-

-

(48,994,536.00)

(38,579,380.00)

(5,241,751.30)

(5,152,284.28)

(5,241,751.30)

(5,152,284.28)

108,898,443.64

103,256,760.86

36,292,959.31

38,397,644.50

31,038,624.12

(108,179,386.00)

33,238,550.58

(15,051,449.59)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น )ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งานระหว่างทํา

(659,866.52)

-

-

(269,266.52)

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

(3,940,024.20)

(3,305,220.41)

(2,434,991.43)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,064,986.85)

39,215.24

(67,538.00)

(1,943,375.72)
-
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยเปน
บริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2507 และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 โดยมีสํานักงาน
ตั้งอยูที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ เปนนายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานโฆษณา
2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทเี่ กี่ยวของ
การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจดั ทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนีส้ ินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่
เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนีส้ ินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกใน
งวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)
และสวนไดเสียของบริษัทในบริษัทรวม โดยการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยสรุปไดดังนี้
สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
บริษัทยอย
ลักษณะของธุรกิจ
(ร้ อยละ)
86.48
บริษัท เฟมไลน จํากัด
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
99.99
บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมู
รับจางวางแผนโฆษณาและ
40
นิเคชั่น จํากัด
ประชาสัมพันธ
40
บริษัท ดิจินคร จํากัด
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
(ถือหุนโดย บจก.เฟมไลน รอยละ 5 และบจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น รอยละ 4)

การตัดสินใจที่สําคัญและขอสมมติ
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณานํางบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด และงบการเงินของ
บริษัท ดิจินคร จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาว
ข) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ค)
งบการเงินของบริษัทยอยจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
จ) สวนของผูมีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปน
ของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธี
ราคาทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับ
ใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทา
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษทั ยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามที่อธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธสี วนไดเสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุง
รายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรูรายไดและคาใชจาย

บริษัทฯ รับรูร ายไดและตนทุนจากการใหบริการเปนนายหนาตัวแทนตามเกณฑคงคาง
บริษัทฯ รับรูร ายไดและตนทุนจากการใหบริการรับจางทําของเมื่องานทําเสร็จและสงมอบ
บริษัทฯ รับรูร ายไดสวนลดรับเมื่อไดรับสวนลดแลว
รายไดอื่นและคาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
ตนทุนของงานที่ยังไมแลวเสร็จ หรือยังไมไดสงมอบ บันทึกเปนงานระหวางทํา
คาใชจายในสวนงานของฝายบริหารลูกคาและฝายความคิดสรางสรรคแสดงอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เช็คระหวางทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงิน
ฝากประจําที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ยกเวนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าํ ประกัน

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย เงินฝากประจําธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุนเปด
เงินลงทุนชั่วคราวที่เปนเงินลงทุนในกองทุนเปดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงในมูลคายุตธิ รรม มูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในหนวยลงทุน คํานวณโดยใชมลู คาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ วันสิ้นป บริษัทฯ รับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพื่อคาเปนรายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุน
ตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ลูกหนีก้ ารคา
ลูกหนี้การคาแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ บริษทั ฯ ตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดวาจะ
เรียกเก็บเงินไมไดโดยพิจารณาและวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละรายประกอบ
งานระหวางทํา
ตนทุนของงานที่ยังไมรับรูรายได จะบันทึกเปนงานระหวางทํา
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทั รวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย ตราสารทุนในความตองการของตลาด ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาด และเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
แสดงในมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนระยะยาวที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงใน
ราคาทุนหลังหักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูการเปลีย่ นแปลงมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขายเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
เกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยตามระยะเวลา 20 ป สําหรับอาคาร และ 5 ป สําหรับสวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ และยานพาหนะ
กลุมบริษัทไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับทีด่ ินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
การดอยคา

ณ วันสิ้นป กลุม บริษัทมีการประเมินวาสินทรัพยที่มีอยูเกิดการดอยคาหรือไม หากกลุม บริษัทพบวามีขอบงชี้ที่ทําให
เชื่อไดวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น หากราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยนั้นสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะรับรูผ ลตางนั้นเปนรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการ
ทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการภาระผูกพัน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กลุม บริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดที่เกิดรายการ
ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว
และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุม
บริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวน
ของผูถือหุนใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดปจ จุบันไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตอง
เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐาน
ภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช
อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยทีต่ องชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้ง
ภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง
การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดย
ขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายทีม่ ีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินได
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมิน
โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและ
จายชําระหนีส้ ินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสาํ หรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักระหวางป
การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพือ่ โอนหนี้สินให
ผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูร วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและ
บริษทั ยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่ ีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนีส้ นิ ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตอ งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มสี ภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มสี ภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนีส้ ินทีจ่ ะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สดุ
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนีส้ ินในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนีส้ ินอยางเดียวกันในตลาดทีม่ ีสภาพคลอง
ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนีส้ ิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนีส้ ินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจํา
4.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดลุ ยพินิจและการ
ประมาณการทีส่ ําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ฝายบริหารของบริษัทจะมีการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดย
ประเมินจากผลการดําเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทรวม บริษัทยอย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นนั้น ซึ่งการพิจารณา
ดังกลาวตองใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อ
เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงาน และมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนือ่ งกับสินทรัพยนั้น
ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดและหนีส้ ินภาษีเงินไดจะรับรูจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ ิน กับมูลคา
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการพิจารณาวากลุมบริษัทจะมีความเปนไปได
อยางสูงที่จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใชกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได กลุมบริษัทใชขอสมมติฐานในการประมาณการกําไรทาง

ภาษีในอนาคต และชวงเวลาที่จะใชผลแตกตางชั่วคราวนั้น การเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐานดังกลาวในแตละงวดอาจทําใหมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตอสถานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลประโยชนพนักงานเมือ่ เกษียณอายุ
มูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ซึ่งถูกคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยโดยการใชขอสมมติฐานจํานวนมาก ขอสมมติฐานที่ใชในการคิดตนทุน(รายได)สุทธิสําหรับประมาณการหนีส้ ิน
ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ รวมถึงอัตราคิดลด ทั้งนี้การเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณดังกลาว จะมี
ผลกระทบตอมูลคาตามบัญชีของประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กลุมบริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุม บริษัท
พิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตองจายชําระผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาทีต่ องจายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผยใน
หมายเหตุฯ 15
5.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึง่ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยถือหุนและ/หรือกรรมการรวมกัน สินทรัพย หนีส้ ิน
รายได และคาใชจายของบริษัทฯ สวนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เกีย่ วของกัน งบการเงินนี้ ไดรวมผลของรายการดังกลาว โดยใช
นโยบายการกําหนดราคาที่เปนราคาตลาดกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ มีรายการธุรกิจคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 และรายการธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่มีสาระสําคัญดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี�สิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจํา

2558

2559

2558

199,260

241,112

117,771

100,111

82,785
255

19,229
120

47,446
850

12,893
377

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าบริการรับ
รายได้อื�น
ค่าบริการจ่าย
ค่าที�ปรึกษาจ่าย
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
6.

336,529
5,154
12,991
320

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

101,152
9,875
5,562
240

117,327
7,410
5,444
480

42,519

42,481

27,606

30,283

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
เงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7.

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

112
2,990
73,528
45,987
122,617

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

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

48
399
46,409
625
47,481

16
1,408
10,606
587
12,617

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
เงินฝากประจําจาก
สถาบันการเงิน
กองทุนเปิดตราสารหนี้-สุทธิ
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
8.

62,663
290,516
353,179

51,212
93,581
144,793

51,630
97,103
148,733

38,644
42,522
81,166

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
2559
2558
1.40-1.65
-

ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2558
2559
ลูกหนี้การค้า
100,111
117,771
241,112
199,260
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
77,583
32,834
145,757
159,539
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
1,885
1,440
3,287
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
1,733
152,045
179,579
390,156
360,532
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(9,810)
(9,810)
(9,810)
(9,810)
142,235
169,769
380,346
350,722
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
3,564
2,243
5,729
รายได้ค้างรับ
2,334
7,537
4,783
8,071
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
6,424
37
50
206
เงินทดรองจ่าย
120
1,303
ลูกหนี้กรมสรรพากร
1,303
719
4,097
อื่นๆ
8,909
701
11,173
13,160
16,010
รวมลูกหนี้อื่น
17,787
182,929
396,356
153,408
368,509
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คางชําระไดดังนี้

0.95 - 3
-

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ
ปกติและไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
-

-

19,428

13,194

1,310

828

1,310

828

197,951

240,284

97,033

86,090

148,762
966
9,810
1,733
360,532
(9,810)
350,722

132,717
3,230
9,810
3,287
390,156
(9,810)
380,346

23,024
9,810
1,440
152,045
(9,810)
142,235

64,543
3,229
9,810
1,885
179,579
(9,810)
169,769

9.

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หน่วย : พันบาท
สัดส่วน
หน่วย : พันบาท
ลักษณะ
ทุนที่ออก
วิธีราคาทุน-สุทธิ
วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุน (%)
บริษัท
ประเภทกิจการ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ความสัมพันธ์
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
7,463
10,663
รวม

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี โดยไดคืนทุนและสวนเกินทุนแบงชําระใหแกผูถือหุน ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
28 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560

สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ
ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมระหว่างปี
2559
2558
2559
2558
301
1,313
บจก.อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง
24
(979)
บจก.เมียนม่าร์ สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์
1,510
948
600
1,500
บจก.สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์
34,171
32,132
16,000
13,333
รวม
36,006
33,414
16,600
14,833
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท
บจก.เมียนม่าร์ บจก.สปา ทูเดย์ บจก.มีเดียอิน
สปา ทูเดย์ ฟาร์
เทลลิเจนซ์
ฟาร์อีสท์
อีสท์
(ประเทศไทย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รวม

39,528
2,589
(10,118)
-

19,418
168
(15,480)
-

719,214
42,506
(274,576)
(24,697)

778,160
45,263
(300,174)
(24,697)

80

5,034
5,034

102,524
102,524

107,638
107,638

-

-

-

5,034

102,524

107,638

-

80
80

การกระทบยอดขอมูลทางการเงินขางตนกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของบริษัทรวม ที่รับรูในงบการเงินรวม มีดังนี้

บจก.เมียนม่าร์
สปา ทูเดย์
ฟาร์อีสท์
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม (ร้อยละ)
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท
บจก.สปา ทูเดย์ บจก.มีเดียอินเทลลิ
ฟาร์อีสท์
เจนซ์
(ประเทศไทย)

รวม

31,999

4,106

462,447

498,552

30

30

164,965

-

-

33.33
-

9,600

1,232

154,134

10.

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หน่วย : พันบาท
หน่วย : พันบาท

สัดส่วน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออก

เงินลงทุน (%)

วิธีราคาทุน-สุทธิ

เงินปันผล

2559
4,000

2558
4,000

2559
86.48

2558
86.48

2559
3,459

2558
3,459

2559

2558

บจก.เฟมไลน์

ประเภทกิจการ
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ถือหุ้นระหว่างกัน

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)

เงินลงทุน - สุทธิ

7,259

(3,385)
4,859

บริษัท

ในวันที่ 11 เมษายน 2559 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 400,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 2,400,000 บาท
บริษัท เฟมไลน จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 50,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 300,000 บาท
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ดิจินคร จํากัด เปนจํานวน 40,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 4 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวในราคาหุนละ 6 บาท เปนเงิน 240,000 บาท

บริษัทยอยมีสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุมที่มสี าระสําคัญ ดังนี้

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

ประเทศที่
จัดตั้งและ
สถานที่หลัก
ของธุรกิจ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

หน่วย : พันบาท
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจัดสรร
สําหรับส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม อํานาจควมคุมสะสม
6,493
28,140
3,426
22,666
(12)
3,232
9,907
54,038

เจ้าของและสิทธิใน
การออกเสียง
ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม (ร้อยละ)
13.52
0.0014
60
54.08

ขอมูลทางการเงินของบริษัทยอยกอนตัดรายการระหวางกัน มีดังนี้
บจก.เฟมไลน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวม

21,986
323
(19,731)
-

86,031
11,685
(53,740)
(6,198)

10,992
41
(5,055)
-

519,317
88,600
(332,683)
(20,685)

28,140

-

22,666

3,232

54,039

บจก.เฟมไลน์
สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจการรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

บจก.ดิจินคร

400,308
76,552
(254,157)
(14,487)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เงินปันผลจ่ายแก่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

หน่วย : พันบาท
บจก.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

บจก.
สปริงบอร์ด พลัส

หน่วย : พันบาท
บจก.
บจก.อินทิเกร
สปริงบอร์ด
เต็ด คอมมู
พลัส
บจก.ดิจินคร
นิเคชั่น

รวม

6,493

-

3,426

165

-

-

-

165

(4,865)

-

(1,890)

-

(6,755)

1,233
1,233

6,336
(12,881)
(3,150)
(9,695)

484
(28)
6,000
6,456

110,305
(140,975)
(36,000)
(66,670)

(12)

9,906

118,358
(153,884)
(33,150)
(68,676)

11.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์ เงินลงทุน
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 จํานวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท
ตามลําดับ
รวม

31 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์ เงินลงทุน
เผื่อขาย ทั่วไป
รวม

45,795
30,769
1,440
1,488
48,611
4,303
25
255,697

-

45,795
30,769
1,440
1,488
48,611
4,303
25
255,697

34,000
32,034
1,670
1,374
39,872
5,456
37
250,794

-

34,000
32,034
1,670
1,374
39,872
5,456
37
250,794

388,130

31,440
31,440

31,440
419,569

365,237

32,468
32,468

32,468
397,705

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์ เงินลงทุน
หลักทรัพย์ เงินลงทุน
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
เผื่อขาย
ทั่วไป
รวม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กองทุนส่วนบุคคล
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - สุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 จํานวน 24.15 ล้านบาท และ 23.89 ล้านบาท
ตามลําดับ
รวม

45,795
30,769
1,440
1,488
48,611
4,304
25
204,405

-

45,795
30,769
1,440
1,488
48,611
4,304
25
204,405

34,000
32,034
1,670
1,374
39,872
5,456
37
201,031

-

34,000
32,034
1,670
1,374
39,872
5,456
37
201,031

336,837

31,255
31,255

31,255
368,092

315,474

32,468
32,468

32,468
347,942

กลุมบริษัท
วัดมูลคามูลคาตราสารทุนในความตองการตลาด โดยใชมูลคายุติธรรมที่เปนมูลคายุติธรรมในระดับ 1 ซึง่ เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตอง
ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองและกลุม บริษัทสามารถเขาถึงตลาดในวันที่วัดมูลคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทถือเงินลงทุนในหุนสามัญมีจํานวน 17 บริษัท โดยเงินลงทุนทั่วไป เปนเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด แสดงในราคาทุนสุทธิจากการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว บริษัท ฯ ประเมินการ
ดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่นในแตละรอบปบัญชี และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

12.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี
จําหน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
สินทรัพย์
อาคาร เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

159,185
159,185

85,588
23,673
(4,342)
104,919

84,943
3,360
(1,059)
87,244

42,110
(3,049)
39,061

4,452
545
(4,997)
-

376,278
27,578
(13,448)
390,408

-

(81,798)
(2,608)
4,342
(80,064)

(78,891)
(2,900)
1,039
(80,752)

(33,501)
(1,747)
2,584
(32,664)

-

(194,190)
(7,255)
7,966
(193,479)

159,185
159,185

3,790
24,855

6,052
6,492

8,609
6,397

4,452
-

182,088
196,929

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559

8,621
7,255

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปี
จําหน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาตัดจําหน่วยสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ติดตั้ง และ
สินทรัพย์
อาคาร
เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

รวม

159,185
159,185

70,628
12,618
83,246

64,308
1,211
(7)
65,512

25,252
(2,230)
23,022

2,973
546
(3,519)
-

322,346
14,375
(5,756)
330,965

-

(66,858)
(2,251)
(69,109)

(61,328)
(1,579)
7
(62,900)

(21,910)
(1,240)
2,010
(21,140)

-

(150,096)
(5,070)
2,017
(153,149)

159,185
159,185

3,770
14,137

2,980
2,612

3,342
1,882

2,973
-

172,250
177,816

ค่าเสื่อมราคาที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559

6,120
5,070

สินทรัพยซึ่งหักคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังใชงานอยูประกอบดวย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
166,260
131,506
171,835
141,164

ปี 2558
ปี 2559

13.

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2559
16,339
(23,327)
(6,988)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,323
11,966
(22,721)
(18,448)
(10,398)
(6,482)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559

งบการเงินรวม
กําไร
กําไรขาดทุน
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
กําไรขาดทุน
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

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

-

51
655
706

-

1,962
4,829
9,548
16,339

1,962
4,778
5,226
11,966

-

51
306
357

-

1,962
4,829
5,532
12,323

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

431
431

(4,579)
(4,579)

(307)
(23,020)
(23,327)

(18,448)
(18,448)

-

(4,273)
(4,273)

(22,721)
(22,721)

ณ วันที่ 1
มกราคม 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
กําไร
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 1
มกราคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ขาดทุน)

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

144
(646)
(502)

-

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

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

145
(23)
122

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

40
40

2,399
2,399

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

(20,324)
(20,324)

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

-

1,962
4,778
5,226
11,966

1,876
1,876

(18,448)
(18,448)

14.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น
เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและ
ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

15.

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559

82,785
312,084
112
394,981

19,229
310,423
329,652

47,446
81,238
128,684

12,893
107,450
120,343

38,659
9,042
195
8,247
4,204
60,347
455,328

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

8,103
7,142
50
2,647
127
18,069
146,753

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

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้:
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ�นปี

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
44,465
47,695
26,127
26,242
2,280
1,967
(972)
47,740

2,534
2,069
(7,833)
44,465

1,371
1,134
(972)
27,660

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

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558ไดแสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2558
2559
2558
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
4,247
4,603
2,505
2,574
ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะทอนประมาณการของจังหวะเวลา
ของการจายผลประโยชน
ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการจากตาราง
มรณะ

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงดวยคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) มีดังนี้
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(อัตราร้อยละ/ปี)
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
จําแนกตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุน้อยกว่า 20 ปี
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 29 ปี
อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี
อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 59 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

2559
ร้อยละ 4.49 - 4.62

2558
ร้อยละ 4.49 - 4.62

ร้อยละ 5.11

ร้อยละ 5.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ร้อยละ 4.49
ร้อยละ4.49
ร้อยละ 5.11

ร้อยละ 5.11

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551

ร้อยละ 33
ร้อยละ 13
ร้อยละ 4
-

ร้อยละ 33
ร้อยละ 13
ร้อยละ 4
-

ร้อยละ 33
ร้อยละ 13
ร้อยละ 4
-

ร้อยละ 33
ร้อยละ 13
ร้อยละ 4
-

16.

สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมายของบริษัทตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกําหนดใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จนกวาสํารองนี้จะมีจํานวนถึงรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท สํารองนี้จะนําไปจายปนผลไมได
17.

เงินปนผลจาย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิจัดสรรเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2558 ในอัตราหุนละ 6 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 45 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 27 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2558 จํานวน 900 บาทตอหุน ที่ชําระเต็มมูลคาแลว และ 225 บาทตอหุนที่ชําระ 25 % รวมเปนเงิน 36 ลานบาท โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2537-2553 จํานวน 9 บาทตอหุน สําหรับหุนที่เรียกชําระเต็มมูลคาแลว และจํานวน 4.5 บาทตอหุน สําหรับหุนที่เรียก
ชําระแลว 50% รวมเปนเงิน 3.15 ลานบาท ซึ่งไดจายแกผูถือหุนแลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิจัดสรรเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2557 ในอัตราหุนละ 5 บาทตอหุน คิดเปนเงิน 37.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 26 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจัดสรรเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2557 จํานวน 650 บาทตอหุน ที่ชําระเต็มมูลคาแลว และ 162.50 บาทตอหุนที่ชําระ 25 % รวมเปนเงิน 26 ลานบาท โดย
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
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ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2537-2553 จํานวน 9 บาทตอหุน สําหรับหุนที่เรียกชําระเต็มมูลคาแลว และจํานวน 4.5 บาทตอหุน สําหรับหุนที่เรียก
ชําระแลว 50% รวมเปนเงิน 3.15 ลานบาท ซึ่งไดจายแกผูถือหุนแลว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
18.

รายไดอื่น
รายไดอื่น สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
33,401
2,400

2558
27,340
3,000

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

ส่วนลดจากการบริหารเงิน
ค่าที่ปรึกษารับ

19.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,558
8,175
3,360
2,760

คาใชจายตามลักษณะ
ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีคา ใชจายตามลักษณะทีส่ ําคัญ ดังนี้

ต้นทุนค่าจ้าง
ต้นทุนค่านายหน้าในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
396,853
396,304
140,217
147,051
16,396
14,648
5,562
5,444
232,391
234,366
109,459
116,252
7,694
8,622
5,070
6,120
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20.

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดทรี่ ับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สําหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รวม

(20,650)
(20,650)

(17,486)
(17,486)

(6,204)
(6,204)

(5,958)
(5,958)

1,137
1,137
(19,513)

(462)
(462)
(17,948)

357
357
(5,847)

122
122
(5,836)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง

37

งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี
ภาษีเงินได้ในส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้กําไรระหว่างกัน
อัตราภาษีที่แท้จริง

20

14

หน่วย : พันบาท
135,098
27,020
(1,048)
(187)
999
(165)
(7,201)
95
19,513

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

14

หน่วย : พันบาท
128,113
25,623
(1,030)
(80)
358
(310)
(6,683)
70
17,948

บริษัท
ฯ ยอย มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เปนจํานวนเงิน 1.36 ลานบาท และ 4.34 ลานบาท ตามลําดับ
ซึ่งฝายบริหารเห็นวามีความไมแนนอนจากการใชประโยชนทางภาษีจึงพิจารณาไมรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
หน่วย : พันบาท
(ร้อยละ)
หน่วย : พันบาท
84,016
72,900
กําไรก่อนภาษีเงินได้
20
16,803
20
14,580
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
(10,847)
(8,746)
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
(146)
(71)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้
36
73
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
7
5,847
8
5,836
อัตราภาษีที่แท้จริง
คาใชจายภาษีเงินได
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2557 ใหจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 แตไมเกิน 31 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ใหจัดเก็บ
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
21.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยเพื่อค้ํา
ประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 3.60 ลานบาท และ 3.77 ลานบาท ตามลําดับ โดยนําเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน
ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน
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21.2 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 และ 2558 บริ ษั ท ฯ มี สั ญ ญาการบริ ก ารด า นการบริ ห าร (MANAGEMENT SERVICES
AGREEMENT) กับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทดังกลาวใหสิทธิกับบริษัทฯ ในการใชชื่อทางการคารวมทั้งใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาธุรกิจ การบริหารงานใหลูกคา และใหความชวยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับลูกคาของบริษัทฯ ภายในประเทศและในภูมิภาคนี้
โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาตอบแทนตามสัญญาดังกลาวปละ 3 ลานบาท
21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม 12 ลานบาท ซึ่งค้ํา
ประกันโดยกรรมการทานหนึ่งของบริษัทฯ ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพยและบุคคลค้ําประกัน
21.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 200,000 USD
หรือเทียบเทา
21.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดานรายจายฝายทุนตามสัญญาที่ยังไมรับรู จํานวนเงิน 13.10 ลานบาท
22.
เปดเผย

สวนงานดําเนินงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไมมีการจัดแสดงขอมูลสวนงานดําเนินงานที่จะตอง

23.

เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการ
เก็งกําไรหรือการคา
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยและ
คาใชจายดอกเบี้ย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทไมมเี งินกูยืมหรือหนี้สินที่ตองจายดอกเบีย้ เปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญ ดังนั้น
ปจจุบันกลุมบริษัทจึงไมมีความเสีย่ งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
กลุม บริษัทใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคาที่เปนทางการคาภายหลังที่ไดกําหนดวงเงินสินเชื่อแกลูกคาแตละราย กลุมบริษัทมีการ
ติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด ใหความสําคัญตอลูกหนี้รายที่คางชําระนานเกินกําหนด และจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายที่คา งชําระนานเกิน 1 ป ณ ปจจุบันบริษัทฯ คาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้การคา
รายงานลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินคือ จํานวนเงินของตราสารที่อางเพื่อการแลกเปลีย่ นระหวางบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน
วิธีการและขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของแตละประเภทเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัท มีดังนี้
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
24.

หนี ้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี ้สินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอัน
ใกล้

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการดํารงฐานเงินทุนที่แข็งแกรงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุนเจาหนี้ และ
ตลาดเงินทุน และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝาติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ
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กําหนดวาเปนผลของกิจกรรมการดําเนินงานหารดวยสวนของผูถือหุน ทั้งหมดโดยไมรวมสวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุมและติดตาม
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
25.

เงินทุนสะสมพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรว มกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมในอัตรารอยละ 2-5 (ขึ้นอยูกับอายุปของการทํางาน) ของเงินเดือนพนักงาน
และเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราเดียวกันทุกเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนดังกลาว
26.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
เมื่อวันที่ 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 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับเงินลวงหนาจากการขายหุนเปนจํานวน 33.33 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรูกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน 17.92 ลานบาทในงบการเงินรวม และ 32.67 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 1 มกราคม
2560
27.

การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูม ีอํานาจของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
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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)
ตอเนื่องเปนประจําทุกป ในปนบี้ ริษัทไดจดั กิจกรรมสงเสริมสังคม (ซีเอสอาร) ในชื่อ “We Share ปนความสุข ปนความรูสูตรใหม” โดยมี
ผูบริหารและทีมงานออกเดินสายไปพบลูกคาถึงออฟฟศในชวงตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เพื่อเชิญชวนลูกคามามีสวนรวม
ในการแบงปนรวมกัน โดยการถายรูปในชุดนักเรียน และโพสตรูปนั้นลงสื่อออนไลน โดยบริษทั จะเปลี่ยนจํานวน Like และ Share ที่ได
จากการที่ลูกคาโพสตภาพในชวง 1 สัปดาห นับตั้งแตวันทีโ่ พสต เปนเงินบริจาคเพื่อจัดสรางฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning :
BBL) ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรี ซึ่งประกอบไปดวย
1. สนามเด็กเลน (PLAYGROUND)
2. หองเรียนกระตุนสมอง (BRAINY CLASSROOM)
3. สื่อนวัตกรรมแบบ BBL (INNOVATION)
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสมองตามทฤษฎี BBL (Brain-Based Learning) ที่จะกระตุนการ
เรียนรูตามสมองของเด็กแตละคนผานการออกกําลัง การเรียน การเลน เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มศักยภาพเด็กๆ ใหพรอมสําหรับทุกการ
เรียนรูและเติบโตขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
ทางบริษทั ไดสงมอบฐานการเรียนรู (Brain-Based Learning : BBL) ใหโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส จ.สระบุรีเมื่อ 25 พฤศจิกายน
2558 และบริจาคโตะอาหารพรอมเกาอี้จํานวน 10 ชุด เพื่อเปนของขวัญใหนองๆ มีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กําลังจะ
มาถึง ซึ่งบรรยากาศในวันที่นาํ ของขวัญไปมอบก็สนุกสนาน ครืน้ เครง และอบอุน เปนอีกหนึ่งวันที่นองๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทริกา
วาส มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ซึง่ ทําใหทีมงานของฟารอีสท ดีดบี ี และลูกคาทุกรายทีไ่ ดรวมกิจกรรม วี แชร ในฐานะผูใหพลอยมีความสุข
ตามไปดวย
โครงการ CBS Academy
บริษัทไดริเริ่มโครงการ CBS Academy ขึ้นในปนี้เปนปแรก เนือ่ งจากเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคนรุนใหมใหพรอม
กาวเขาสูโลกของการทํางานโฆษณาอยางมืออาชีพ โดยจัดโครงการ CBS Academy กิจกรรม เวิรกช็อปและประกวดผลงานสือ่ สาร
การตลาด เพื่อสรางสรรคนักโฆษณาคลืน่ ลูกใหมประดับวงการ
CBS Academy เปนโครงการถายทอดความรูดานการสื่อสารการตลาดแกนสิ ิตนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อสรางนัก
โฆษณาและนักสื่อสารการตลาดมืออาชีพที่มีความรูความเขาใจและสามารถทํางานสรางสรรคที่ตอบโจทยการตลาดไดจริง ชิงรางวัล
ทุนการศึกษามูลคารวม 100,000 บาท และยังไดไปศึกษาดูงานที่สํานักงานดีดีบี ประเทศสิงคโปร พรอมโอกาสในการเขาทํางานกับ
บริษัทในเครือฟารอีสท ดีดีบี โดยเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาทุกชั้นป ไมจาํ กัดสาขาวิชา เขารวมเวิรกชอป เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการ
ทํางานกับผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ และสัมผัสบรรยากาศการทํางานโฆษณา ภายใตสภาพแวดลอมจริง โดยมุง เนนใหผูเขารวม
โครงการ สามารถนําความรูท ี่ไดไปสรางสรรคเปนผลงานโฆษณา ที่สามารถบรรลุผลทางการสื่อสารไดตามเปาหมายและสอดคลองกับ
สถานการณจริง
โครงการนี้จึงเปนประโยชนตอนิสิต นักศึกษา และนักการโฆษณารุนใหม และเปนการตอกย้ําวิสยั ทัศนของบริษัทในการเปน
“ผูนําในการสรางความสําเร็จของลูกคาดวยความคิดสรางสรรคที่ตอบโจทยการตลาด” (The Leader in Creative Business
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Solutions) โดยการใชความรูความเชี่ยวชาญดานการตลาดมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค ทําใหเกิดงานโฆษณาทีส่ ามารถสื่อสาร
ไปถึงผูบ ริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายทางการตลาด
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