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Far East DDB Public Company Limited
รายงานประจำปี 2560 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

THE LEADER IN

ผูนำในการสรางความสำเร็จใหลูกคา
ดวยความคิดสรางสรรค

เปาหมายและความสำเร็จ
ไมใชเรื่องยาก ถาหากมี Partner ที่ดี

ฟารอีสท ดีดีบี

เราพรอมอยูเคียงขางเพื่อรวมสรางความสำเร็จใหลูกคาของเรา

หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่จะชวยสรางความสำเร็จ
ใหลูกคาซึ่งจะชวยคนหา Switching Point
ที่จะเปลี่ยนใจกลุมเปาหมายใหเกิด Brand Switching
ดวยการวิเคราะห Pain Point และ Perspective ตางๆ
อยางรอบดานเพื่อชวยเพิ่มยอดขายใหกับลูกคา
โดยเฉพาะตลาดที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน

สารบัญ
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สารบัญ
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
Business Group
• นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ลักษณะการประกอบธุรกิจ
• ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล
• ปัจจัยความเสี่ยง
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
• ผู้ถือหุ้น
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• โครงสร้างการจัดการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
• รายการระหว่างกัน
Financial Status
• การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
• งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Our Work
Our CSR		
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* ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
ป 2560 คือปแหงความทาทายของธุรกิจโฆษณา ที่จะยืนหยัดอยางมั่นคง
ในโลกของการเปลี่ยนแปลง โดยในปนี้บริษัท และบริษัทยอยมีรายได
จากการใหบริการและคานายหนาทั้งสิ้น 742.20 ลานบาท เพิ่มจากป 2559
จำนวน 2.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.30 มีกำไรสุทธิ 126.78 ลานบาท
เพิ่มจากป 2559 เปนจำนวน 11.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.69
ผูบริหารและพนักงานทุกคน จะมุงมั่นเดินหนาสูอนาคตและไมหยุดคิดคน
วิธีการทำงานรูปแบบใหม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง มีบริการที่ครบวงจรทั้งออนไลนและออฟไลน ที่สำคัญบริษัท
ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ตลอดจนสรางสรรควิธีการ
และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดใหมๆ เพื่อตอบรับกับโลกยุคใหม
ใหลูกคาบรรลุเปาหมายและประสบความสำเร็จทางการตลาด
ในนามของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน
ลูกคา คูค า ผูบ ริหาร พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน รวมทัง้ ผูม สี ว นได
สวนเสียทุกฝาย ทีย่ นื หยัดเคียงขางการดำเนินงานของบริษทั ในทุกสถานการณ
โดยเราจะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสราง
ความสำเร็จอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจรวมกันแกทุกฝายไดอยางยั่งยืน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 221(5/2560)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขา
นุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 5 ครั้ง โดย
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
นายอมร
อัศวานันท์
เข้าร่วมประชุม 4/5 ครั้ง
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้
สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน รวมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสำาคัญ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. สอบทานข้อมูลทีส่ าำ คัญของรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำาปี 2560 โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีทส่ี าำ คัญ การเปลีย่ นแปลงในรอบปีทผ่ี า่ นมา และมีผลกระทบในอนาคตทีอ่ าจเกิดขึน้
รายการทีไ่ ม่ใช่รายการปกติทม่ี นี ยั สำาคัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และ สำานักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำาหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดย พิจารณาจากความเป็นอิสระ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำารง ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติ พงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษทั สำานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จำากัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 ของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณา
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ ไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทในเครือประจำาปี 2560
พบว่ า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอต่ อ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยไม่ พ บประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระสำ า คั ญ อั น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การดำ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำาปี
2560 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำากับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำาหนดของ กลต. และ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตรและเสนอเพิม่ เติมขอบเขตหน้าที่
ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
8. การรายงานเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว
9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินกิจการ
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการติดตามการดำาเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้การดำาเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท
สรุปโดยรวมในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำากัดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับข้อมูล
และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจรวมทั้ง สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริหารกิจการด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอาทร เมฆนพรัตน์ และนายอนุพล ภูวพูนผล และ นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย
￼
• นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
• นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• นายอาทร
เมฆนพรัตน์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• นายอนุพล
ภูวพูนผล
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในปี 2560

￼ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นได้ทําหน้าที่กําหนดแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และ จัดระบบการบริหาร
ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
โดยสรุป จากการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีความเห็นว่าใน
รอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและ
เหมาะสม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
							
				

					
(นายวิชิต  ตันติอนุนานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลงบการเงินรวม 			
ปี 2560
ปี 2559
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ
742,201
739,966
รายได้รวม
835,718
831,486
กำ�ไรขั้นต้น
343,061
326,717
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
155,157
135,098
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
126,784
115,584
สินทรัพย์รวม
1,680,365
1,645,842
หนี้สินรวม
483,903
544,882
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,196,462
1,100,961
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

1.84
1.81
0.53
4.62
79
3.55
102

1.73
1.69
0.25
4.32
84
3.18
115

1.80
1.79
0.40
4.93
74
3.68
99

46.22
17.08
7.55
10.60
16.19
*10.00
159.53

44.15
15.62
7.02
10.50
14.10
7.00
146.79

44.27
14.94
7.82
11.16
13.61
6.00
135.81

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2561
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(‘000 บาท)
ปี 2558
737,352
823,726
326,400
128,113
110,165
1,453,040
437,282
1,015,757

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
แผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้
บริษัทมีความเชื่อว่า ความสำ�เร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทำ�ให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การให้คำ�ปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

บริษทั มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานของการตลาดทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อยี่ห้อ ตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรนด์คอนวิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand
Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างการสื่อสารตราสินค้าให้โดดเด่น อาร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®)
กลยุทธ์ในการหาแนวความคิดให้กับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสร้างสรรค์ความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสำ�หรับ
สื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิตอล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค
ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟาร์อีสท์ ดีดีบี อินไซต์
สปริงบอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท

การรับจ้างทำ�ของ

บริษทั รับจ้างผลิตชิน้ งานโฆษณาตามแผนการสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิน้ งานสิง่ พิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจติ อล ฯลฯ
และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทำ�แผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม เป็นต้น

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา

บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิตอล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการและนายหน้าตัวแทน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2560    

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด
มายังบริษัท และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด(มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด(มหาชน)
โดยบริษัท ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 และได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิก
กิจการของบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานในกลุ่มบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)  

เป็นบริษทั ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาและดำ�เนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป โดยมุง่ เน้นทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ให้ลูกค้าประสบความสำ�เร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการดำ�เนินงานดังกล่าว
ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำ�หนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผน
และการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิ
ภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางการวิจัย โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนคือ “เป็นผู้นำ�ในการสร้างธุรกิจให้ลูกค้าด้วย
ความคิดสร้างสรรค์“ (The Leader in Creative Business Solutions)
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บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด (บริษัทย่อย)  

ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ดําเนินธุรกิจด้านการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆ สื่อ ทั้ง
สื่อออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนและซื้อสื่อ ภายใต้จุดยืนในการดําเนินงานว่า จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์
งานที่ตอบโจทย์ทางการตลาดให้กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจทุกขนาดได้
อย่างครบถ้วน กว้างขวางและหลากหลาย

บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% ให้บริการด้านความ
คิดสร้างสรรค์รวมทัง้ การผลิตชิน้ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาทีเ่ หมาะสม เพื่อตอบโจทย์
ลูกค้าใหม่ ที่ต้องการความแปลกใหม่ ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ

1. บริษทั มุง่ เน้นในการสร้างสรรค์งานสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยหนึง่ ในกลยุทธ์
การทำ�งานคือ ROI®
R (Relevance) - คือแนวความคิดต้องโดนความต้องการของผู้บริโภค
O (Originality) - แนวความคิดที่ไม่เหมือนใคร เป็นความคิดแรกเริ่ม
I (Impact)
- แนวความคิดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า
การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า
โดยสามารถให้คำ�ปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษทั มีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ โดยการแนะนำ�จากลูกค้าเดิม หรือการขอเข้าไปแนะนำ�ตัวกับลูกค้า
รายใหม่จากการที่ได้ศึกษาบริหาร และให้บริการลูกค้ารายใหม่ๆ ทำ�ให้บุคลากรของบริษัทมีความชำ�นาญในสินค้าและบริการที่หลากหลาย
มากขึ้น
4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่าบุคลากรที่ดีสามารถ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำ�ให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดไป
5. บริษัทเห็นความสำ�คัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า
และมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่   

การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำ�คัญ
มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงานโฆษณา วางแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง
การซื้อสื่อโฆษณา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์/บริการ

นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่าบริการ
ส่วนลดรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ดำ�เนินการโดย % การถือ
ปี 2560
หุ้นของ
บริษัทฯ รายได้
%
บมจ.ฟาร์อีสท์
ดีดีบี

บจ.เฟมไลน์
(ย่อย)

ปี 2559
รายได้

(หน่วย:พันบาท)
ปี 2558

%

รายได้

%

264,177 58.00
134,896 29.62
56,378 12.38
455,451 100.00

285,041 77.60 302,233 80.96
54,236 14.76 43,732 11.71
28,060
7.64 27,345
7.33
367,337 100.00 373,310 100.00

311,086 92.01
27,014
7.99
338,100 100.00

319,943 92.36 320,356 93.02
26,484
7.64 24,021
6.98
346,427 100.00 344,377 100.00

99.99

บจ.สปริงบอร์ด พลัส 99.99
(ย่อย)

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

บจ.มีเดียอินเทล
ลิเจนซ์

30.00

บจ.ดิจินคร

40.00

27,492 99.99
4
0.01
27,496 100.00

11,922 99.99
1
0.01
11,923 100.00

157,550 99.24
1,210
0.76
158,760 100.00

132,068 99.36 112,698 98.82
848
0.64
1,343
1.18
132,916 100.00 114,041 100.00

105,851 34.99
189,227 62.54
7,475
2.47
302,553 100.00

110,379 35.78 133,318 41.22
193,385 62.69 181,572 56.13
4,734
1.53
8,565
2.65
308,498 100.00 323,455 100.00

28,954 99.97
9
0.03
28,963 100.00
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11,774 99.99
1
0.01
11,775 100.00

5,846 97.89
126
2.11
5,972 100.00

-

-

ลูกค้าและสินค้าที่บริษัทดูแล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำ�กัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำ�กัด
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำ�กัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค ซูก้า คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ไทย) เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)(สสปน.)

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ชุดชั้นใน เค-บรา
ชุดชั้นใน วาโก้
รองเท้ากีฬาและรองเท้านักเรียน แพน
รองเท้านักเรียนพีเอส.จูเนียร์
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย แอร์โรว์

อาหารและเครื่องดื่ม
• เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลังกระทิงแดง
• เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลังเรดดี้
• เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลังโสมพลัส
• เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจเล่
• เครื่องดื่มสตาร์อินฟินิตี้
• โจ๊กมาม่า
• ชาลิปตัน ไอซ์ที
• ซอยเกิร์ตริวอง
• นมแพะดีจี
• นํ้าเชื่อมมิตรผล
• นํ้าแร่ธรรมชาติ มองต์เฟลอ
• บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปตรามาม่า
• มาม่า ราเมง
• มาม่า โอเรียนทอล คิทเช่น
• มาม่าตระกูลเส้นขาว
• โยเกิร์ตริชเชส
• ไอศกรีมวอลล์

เครื่องเขียน
• ปากกาควอนตั้ม / ปากกาลบคำ�ผิดควอนตั้ม
• ปากกาลบคำ�ผิดตราช้าง / แฟ้มตราช้าง
• สีมาสเตอร์อาร์ต

ผลิตภัณฑ์สำ�หรับครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว
• เครื่องสำ�อางบีเอสซี คอสเมโตโลจี
• แชมพูขจัดรังแคคิวลีน
• แชมพูฟอลเลส
• นํ้ายาปรับผ้านุ่มไฮคลาส
• นํ้ายาล้างจานไลปอนเอฟ
• ผงซักฟอก 108 ช้อป
• ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเฟรช แอนด์ ซอฟท์
• ผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโม
• ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าคลีนแอนด์เคลียร์
• ผลิตภัณฑ์ผิวหน้านูโทรจีน่า
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง
• ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ จิงโจ้เหล็ก
• ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส์

บริการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงไทย
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
อื่นๆ
• บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (โฆษณาถวายอาลัย)
• บมจ. สหพัฒนพิบูล (โฆษณาถวายอาลัย)
• บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (โฆษณาถวายอาลัย)
• บมจ. ไทยวาโก้ (โฆษณาถวายอาลัย)
• บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด (โฆษณาถวายอาลัย)
• แคมเปญครบรอบ 20 ปี ผลิตภัณฑ์ BSC
• สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
• สำ�นักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
  (องค์การมหาชน)(สสปน.)

19

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และการใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทําให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีผลโดยตรงต่อลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงมีการชะลอการโฆษณาหรือตัดลด งบประมาณการใช้งบ
โฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังมีผลกระทบต่อการหาลูกค้าใหม่เช่นกัน
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด
ธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่มีการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่เข้าบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดโฆษณาต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาเทคโนโลยี่การสื่อสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ ปัจจุบัน
มีสื่อรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายเช่น สื่อออนไลน์  ต่างๆ ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือ หรือความ
ชำ�นาญทางด้านสื่อออนไลน์ บริษัทจำ�เป็นต้องพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานและวางแผนการโฆษณาให้
ลูกค้าพึงพอใจและประสบผลสำ�เร็จในการส่งเสริมการขายตามเป้าหมายของลูกค้าที่วางไว้
3. ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่
จากสถานการณ์ของการแข่งขันทางการตลาดย่อมที่จะต้องหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ขณะเดียวกันการรับ
ลูกค้าใหม่ ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำ�คัญโดยให้คำ�นึงถึงฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าและเป็นความเสี่ยงที่บริษัท
จะต้องได้รับผลกระทบจากการเก็บเงินไม่ได้ จึงต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้รอบคอบ
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อุบัติภัยร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัยธรรมชาติ
ในปลายปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2560 การแสดงความไว้อาลัยในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคมได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจกรรม โดยมีการชะลอการโฆษณาเพื่อ
แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ดังนั้นกิจกรรมการทำ�โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวสินค้าของลูกค้าจึงต้องระงับไว้ชั่วคราว
ความเสี่ยงจากอุบัติภัยที่ร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบหรือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้
หากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทำ�ให้บริษัทต้องหยุดให้บริการชั่วคราวมีผล ทำ�ให้สูญเสียรายได้อย่างมากเช่นกัน
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงาน
ประกอบธุรกิจ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-mail Address
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำ�โฆษณา
0107537001528
(66) 2354 3333
(66) 2644 9551
www.fareastddb.com
fareast@fareastddb.com
75 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

3. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

4. บริษัท ดิจินคร จำ�กัด
		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3555 โทรสาร 0-2354-3556
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทำ�โฆษณา
หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 4 ล้านบาท
99.99%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577 โทรสาร 0-2354-3578
รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา
หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท
99.99%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589–90
บริการทางด้านทำ�โฆษณาและประชาสัมพันธ์
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท
40%
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3573 โทรสาร 0-2644-9551
ให้บริการธุรกิจโฆษณาทางดิจิตอล
หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท
40%
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5. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด

		ประเภทธุรกิจ
		ทุนจดทะเบียน
		อัตราการลงทุน

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
		นายทะเบียนหลักทรัพย์
		ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลสำ�คัญอื่น

208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
30%

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี ดร.วิรัช อภิเมธีธำ�รง และ/หรือ
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ และ/หรือ
ดร. ปรีชา สวน
บริษัท สำ�นักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

- ไม่มี –
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รายละเอียดการถือหุ้นไขว้
บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น
ลำ�ดับ

1

สัดส่วน
ที่ถือ (%)

ชื่อบริษัท

บริษัทอื่น
ถือหุ้นในบริษัท
สัดส่วน
ที่ถือ (%)

การถือหุ้นเกินกว่า 50%

(ก)
			
(ข)
			
(ค)

บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 50% บริษัท
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท
บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
1. บจ. เฟมไลน์
2. บจ. สปริงบอร์ด พลัส

2

-

40.00
40.00
30.00

-

0.33
0.28
0.29

12.30
14.08
10.64

การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
(ข) บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25% แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เกินกว่า 10%
1. บจ. ดิจินคร
2. บจ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
3. บจ. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์

3

99.99
99.99

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

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท

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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ประเภท
จำ�นวนราย
จำ�นวนหุ้น
%
นิติบุคคล			

     สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
      สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

27
2

314
1
344

3,933,703
821,800

		
2,738,497
6,000
7,500,000

52.45
10.96

36.51
0.08
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 7 ธันวาคม 2560

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

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

2,776,150
866,000
750,000
505,075
350,000
315,404
230,000
171,000
128,500
101,250

37.02
11.55
10.00
6.73
4.67
4.21
3.07
2.28
1.71
1.35

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1,055,700
922,650
797,800

14.08
12.30
10.64

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้

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

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

2559
10.00
7.00
52,500,000.00
67.16%

2558
10.00
6.00
45,000,000.00
67.10%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

2557
10.00
5.00
37,500,000.00
80.64%

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี

25

2556
10.00
7.00
52,500.000.00
82.53%

2555
10.00
8.00
60,000,000.00
73.02%

26

70

อายุ
(ปี)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
4.73
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• ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
0.23

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

2. นายวศิน เตยะธิติ
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
-

บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา
• ประธานกรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง
บริษัท

2539-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

- ไม่มี -

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

- ไม่มี -

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

• จำ�นวน 4 บริษัท

• บมจ.สหพัฒนพิบูล

บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริหาร
• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ • บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี
• บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์
2554-11 ธ.ค. 55 • ประธานกรรมการ
• กรรมการ
ธ.ค. 55-เม.ย. 57
• กรรมการ
• บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2554-ปัจจุบัน
• บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน • กรรมการ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
• จำ�นวน 16 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• ประธานกรรมการ
• บจก.เฟมไลน์
2532-ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
2539-ปัจจุบัน
• กรรมการ
• บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
2539-ปัจจุบัน
(ประเทศไทย)
• กรรมการ
• บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
2539-ปัจจุบัน
• กรรมการ
• บจก.มั้งค์โปรดักชั่น
2553-ปัจจุบัน
2515-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2550-1 ธ.ค. 57

ช่วงเวลา

โครงสร้างการจัดการ

27

63

อายุ
(ปี)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
0.08

63

5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
• กรรมการ
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
0.03

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

-

4.21
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา
• ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบาย
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
จอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 55/2006
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) 8/2017
การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

41

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
• รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
• กรรมการผู้อำ�นวยการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

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

2551-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

- ไม่มี -

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ
• กรรมการ

• กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ/กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• รองประธานกรรมการ

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก.เฟมไลน์
• บจก.ดาต้า เฟิร์ส (เดิมชื่อ บจก.อิมเมจเฟิร์ส)
• บจก.สปริงบอร์ด พลัส
• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

- ไม่มี
• จำ�นวน 1 บริษัท

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

• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• จำ�นวน 5 บริษัท

• บจก.เฟมไลน์

- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

28
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อายุ
(ปี)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

69

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

71

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

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
• กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

7. นายอมร อัศวานันท์
• กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
• กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

2540-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน

26 เม.ย. 60
-ปัจจุบัน

2558 -ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2558 -ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2545-เม.ย.60

เม.ย.60-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน
2536-26 เม.ย. 60

ช่วงเวลา

• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

• บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอน
โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

• บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
• บมจ.กรุงเทพโสภณ

• บมจ.ประชาอาภรณ์

• บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

• จำ�นวน 1 บริษัท
- ไม่มี

• บมจ.สหพัฒนพิบูล
• บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
• บมจ.ประชาอาภรณ์

บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

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

- ไม่มี -

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

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

29

65

อายุ
(ปี)

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
(การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยการค้า
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012
- Advanced Audit Committee
  Program Class 23/2016

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

58

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

40

• ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์
Marymount University
รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 106/2013
3.07

-

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

11. นายชัยลดล โชควัฒนา
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
• กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

2553-ปัจจุบัน

8 มีนาคม 2559

2558-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษั

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก.มั้งค์โปรดักชั่น

- ไม่มี
- ไม่มี

- บจก.ดิจินคร

- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี

• บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค

บริษัท

30

57

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

-

56

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

15. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ
-

-

-

57

13. นายอนุพล ภูวพูนผล
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

• ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์
สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

0.03
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาค
เอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน
พัฒนบริหารศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม)
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินยิ ม) คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555)
- Director Certification Program
(DCP) 154/2011
การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

59

อายุ
(ปี)

12. นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

2559–ปัจจุบัน

2558–ปัจจุบัน
2559–ปัจจุบัน

2559–ปัจจุบัน

2537-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ
- ไม่มี -

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• กรรมการ
• กรรมการ

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
• ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

• บจก.ดิจินคร

- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

• บจก.สปริงบอร์ด พลัส
• บจก.ดิจินคร

- ไม่มี
- ไม่มี

• บมจ.ไทยวาโก้

• บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

31

54

อายุ
(ปี)

• ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Company Secretary Program
(CSP) 74/2016
0.004

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

17. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ 57
• เลขานุการบริษัท
-

-

%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

16. นายก้องพันธุ์
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
• ผู้อำ�นวยการบริหาร
ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
ช่วงเวลา

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ประสบการณ์
ตำ�แหน่ง

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

บริษัท

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายบุญชัย
2. นายวศิน
3. นายวิชา
4. นางมาลี
5. นางชัยลดา
6. นายขจรศักดิ์
7. นายอมร
8. นายวิชิต
9. นายอาทร
10. นางฉัตรทอง
11. นายชัยลดล
12. นางสาววราภรณ์
นางสาวรัชดาวรรณ

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

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ปีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
ปี 2513
ปี 2517
ปี 2556
ปี 2543
ปี 2548
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2559

ระยะเวลาที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ณ สิ้นปี 2560
47 ปี
43 ปี
4 ปี
17 ปี
12 ปี
15 ปี
15 ปี
15 ปี
7 ปี
6 ปี
4 ปี
3 ปี

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริตเยีย่ งวิญญูชน
ผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้
บริษัทดำ�เนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อันมีขอ้ พึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี และหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
อำ�นาจดำ�เนินการ
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
หรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมตั กิ ารเข้าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกันหรือบริษทั อื่น ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมตั กิ ารเข้าทำ�นิตกิ รรมทีม่ ใิ ช่ธรุ กรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อนื่ ใด ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ทำ�ลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อนื่ ๆ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำ�ลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำ�ให้มีมูลค่าทางบัญชี
ลดลงในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
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10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำ�เนินการตาม
กระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สำ�หรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้า และ/หรือ ทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้า ทีม่ ที นุ ทรัพย์เกินอำ�นาจ
คณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
12. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
14. แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั
15. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และแผน
งานทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจว่าการทำ�รายการต่างๆได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจ มีการสอบทานและ
จัดทำ�บัญชีทถ่ี กู ต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆทีส่ ามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนกำ�หนดอัตราการจ่ายเงินปันผล
(หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับเรื่องทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั
จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อน
วันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือกำ�หนดวันเพื่อกำ�หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน
2 เดือน ทัง้ นี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำ�รายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารทีจ่ ะยื่นต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มน่ั ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษทั
12. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
		

33

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจำ�นวน 10 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้า จำ�นวนครั้งที่เข้า
ประชุม
ประชุมสามัญ
คณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้น

1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

10/10

1/1

2. นายวศิน

เตยะธิติ

รองประธานกรรมการ

5/10

1/1

3. นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

กรรมการผู้อำ�นวยการ

10/10

1/1

4. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

10/10

1/1

5. นางมาลี

ลีลาศิริวงศ์

กรรมการ

10/10

1/1

6. นายอาทร

เมฆนพรัตน์

กรรมการ

6/10

1/1

7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการ

8/10

1/1

8. นายชัยลดล

โชควัฒนา

กรรมการ

9/10

1/1

9. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

10/10

1/1

10. นายอมร

อัศวานันท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

9/10

1/1

11. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

10/10

1/1

12. นางฉัตรทอง

ทิพยกะลิน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8/10

1/1

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีผู้บริหารจำ�นวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายบุญชัย
นายวิชา
นางชัยลดา
นายอนุพล
นายอาทร
นางมาลี
นางสาววราภรณ์
นางสุนีย์
นายก้องพันธุ์
นางพรวิไล

โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ภูวพูนผล
เมฆนพรัตน์
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
ชัยจิรารักษ์
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
ปิ่นวนิชกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการและผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย
ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้อำ�นวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น

กรรมการผู้อํานวยการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
และผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
ฝ่ายผลิตชิ้นงานโฆษณา
ฝ่ายสื่อโฆษณา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายออกแบบ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายดิจิตอล
เลขานุการบริษัท

ผู้อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
ฝ่ายธุรการทั่วไป
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำ�เนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สำ�หรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำ�หนดไว้ดังนี้
(1) จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(3) ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
1. นายบุญชัย
2. นายวศิน
3. นายวิชา
4. นางชัยลดา
5. นางมาลี
6. นายชัยลดล
7. นายขจรศักดิ์
8. นายอมร
9. นายวิชิต
10. นายอาทร
11. นางฉัตรทอง
12. นางสาววราภรณ์
13. นายอนุพล
14 นายก้องพันธ์
15. นางสุนีย์

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
เมฆนพรัตน์
ทิพยกะลิน
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
ชัยจิรารักษ์

ปี 2559
เพิ่ม (ลด)
กรรมการ คู่สมรส ระหว่างปี
296,260 118,500 (59,760)
14,850
2,250
2,000
4,000
306,044
9,363
2,100
179,600
50,400
2,500
-

ปี 2560
รวม
355,000
17,100
6,000
315,404
2,100
230,000
2,500
-

คิดเป็น
ร้อยละ
4.73
0.23
0.08
4.21
0.03
3.07
0.03
-

ปี 2560
กรรมการ คู่สมรส
350,000
5,000
14,850
2,250
2,000
4,000
315,404
2,100
230,000
2,500
-

จำ�นวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
1. นายวศิน

เตยะธิติ

ปี 2559
กรรมการ คู่สมรส
8

-
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เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี

ปี 2560
รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

-

8

0.00

ปี 2560
กรรมการ คู่สมรส
8

-

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จำ�นวน 13 คน
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการบริษทั
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเป็น เบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
รวมเป็นเงิน

  

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

ค่าตอบแทน
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

80,000.00
40,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
72,000.00
80,000.00
64,000.00
48,000.00
64,000.00
72,000.00

2,400,000.00

840,000.00
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2,400,000.00 บาท
840,000.00 บาท
285,000.00 บาท
108,000.00 บาท
3,633,000.00 บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ
(บาท)

16,000.00
16,000.00
12,000.00
75,000.00
60,000.00
75,000.00
75,000.00

16,000.00
16,000.00

285,000.00

16,000.00
16,000.00
108,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

จำ�นวน 10 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2560 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
22,126,214.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
		 - ไม่มี บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีจ�ำ นวนพนักงานทัง้ สิน้ 95 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
18  คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
18  คน
- ฝ่ายโปรดักชัน่
7  คน
- ฝ่ายวิจยั และวางแผนกลยุทธ์
5  คน
ปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 68,478,915.00 บาท (ไม่รวมพนักงานทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการและผูบ้ ริหาร)
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัส และเบี้ยเลี้ยง
ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าทแรงงานเกิดขึน้
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเจริญเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ แก่ผถู้ อื หุน้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำ�เนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อันประกอบด้วยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับของบริษัท ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเป็นประจำ� ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทได้
รับผลประเมิน ดังนี้
• ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2560 อยู่ในระดับ “ดี”
• ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีมาก”
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและมีการปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจและระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั โิ ดยบริษทั ได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั www.fareastddb.com
เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำ�งานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้
บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรม
ของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุง่ มัน่ ในการพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หลักการกำ�กับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยทำ�หน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่
ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน
ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำ�ถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำ�ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปีมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็น
แต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำ�การ
ถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำ�ถามคำ�ตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้
ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
การส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำ�นวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
		1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิรบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ได้เผยแพร่ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่
จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำ�ปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
		2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ : บริษทั จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
รอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
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ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อไม่ให้ ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับ
หนังสือบอกล่าวนัดประชุม และแจ้งกำ�หนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผย
แพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.fareastddb.com ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2560
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการประชุมโดยให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัท  www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้
ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมี
เวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกำ�หนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจำ�ปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแผนที่
ของสถานทีจ่ ดั ประชุมคำ�อธิบายเอกสารและหลักฐานทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องนำ�มาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
พิจารณาล่วงหน้า อีกทัง้ ได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษไป
พร้อมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ�และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยถือเป็นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเข้าร่วมประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100
ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท www.fareastddb.com
2. บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริม่ การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษทั ทำ�หน้าทีแ่ จ้งจำ�นวนและสัดส่วน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม หลังจากนัน้ รองประธานกรรมการทำ�หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำ� กรรมการบริษทั
กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลง
คะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษทั และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม
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แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษทั ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ Barcode และบริษทั ได้จดั ให้มี Inspector
โดยเชิญตัวแทนจากสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระ
เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบน
หน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผเู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน จะได้รบั ป้ายคะแนน
และบัตรลงคะแนนสำ�หรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน
พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทันที
วาระเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็น
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 ทีบ่ ริษทั เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้
เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำ�คัญ ได้แก่
		
ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำ�ไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผล
ที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
		
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
บริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำ�หนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนโดยมีข้อมูล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษทั ท่านเดิม จะมีขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมในปีทผ่ี า่ นมา และจำ�นวนวาระ / ปีทเ่ี คยดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท
		
ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและ
รูปแบบค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำ�เนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทน
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำ�นวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำ�นวนเงิน
ที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ56-1) รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
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ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำ�นักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ผลการปฏิบัติงาน จำ�นวนปีที่ทำ�หน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการ
จากสำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียน
อื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริงใน
แต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม
ประชุม บันทึกวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวาระทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวได้รบั การสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธานกรรมการบริษทั ก่อนลงนามในฐานะประธานทีป่ ระชุม
และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่าน
เว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำ�ส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิออกเสียงเท่าเทียมกัน
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี
2.4 คณะกรรมการบริษทั ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบ
การประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำ�ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผล
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดำ�เนินการ
กับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้น
ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
แต่อย่างใด
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3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 10 เมษายน 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำ�ปี งบการเงิน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่
จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลก่อนการประชุม
บริษัทอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำ�คัญๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระ
การประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสีย
ในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจำ�ปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
บริษัทอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะทีส่ ามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบุถงึ เอกสาร/หลักฐาน
รวมทั้งคำ�แนะนำ�ขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กำ�หนดกฏเกณฑ์ที่ทำ�ให้ยากต่อการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้จัดทำ�  และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี
3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

  ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้าประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผู้อื่น

ราย

หุ้น

%

359
41
15
26
26

7,500,000
5,636,179
930,804
4,705,375
4,705,375

100.00
75.15
12.41
62.74
62.74

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

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

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษทั มีมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ทุกไตรมาสและกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์
หากมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องแจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสำ�เนาให้เลขานุการ
บริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ต่อไปซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ จะมีวาระ
รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลาที่ห้าม
นอกจากนี้ บริษทั มีมาตรการดูแลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารโดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลีย่ นแปลงต้องนำ�ส่งรายงานการเปลีย่ นแปลง ให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด

การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ได้ด�ำ เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมผี ลคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และการกำ�หนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ที่เป็นธรรมเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึง่ ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละกำ�หนดไว้ในจริยธรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ได้ปฏิบตั ติ าม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และกำ�หนดให้กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสีย
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีอสิ ระในการลงมติโดยเลขานุการบริษทั จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการ
บริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงการ
กำ�หนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามเวลาทีก่ �ำ หนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทั อีกทางหนึง่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทัง้ มีการบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมสามารถตรวจสอบได้

3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับ
บริษทั เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ก�ำ หนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำ�นึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี
3.3 คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�
ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน
เลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล์ rachadawan@fareastddb.com
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ซึง่ เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำ�หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำ�ปี
แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท  
www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้ นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสาร
ตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรือ
อีเมล์ chailada@fareastddb.com เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง เท่าเทียมกัน และ
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทำ�รายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมและ
แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรมเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง เมื่อมีขอ้ สรุปแล้วบริษทั จะได้แจ้งและเปิดเผยมติทป่ี ระชุม
โดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำ�เป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ�รายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ�รายการสรุปไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1
สำ�หรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอำ�นาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ประเมินการควบคุมภายใน
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำ�หนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด
อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จำ�นวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจำ�นวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
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4. เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สำ�คัญเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล์ rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ
ข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้
รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ไม่จำ�กัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำ�คัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั อื่น ต้องรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั เพื่อทำ�หน้าทีต่ ามกฏหมาย และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยคุณสมบัตขิ องเลขานุการ
บริษทั ควรเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูด้ า้ นกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการบริษทั มีการอบรม
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่จำ�เป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือ
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ครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะ
กรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำ�ปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำ�เนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำ�นาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายในการสืบทอดตำ�แหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำ�แหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการติดตามและประเมินการกำ�กับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ�ขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคำ�บรรยายหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำ�ไปใช้
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ  เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

สวัสดิการพัฒนาความรู้ให้พนักงาน

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯยังเดินหน้าให้ ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและองค์กรสามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สามารถพัฒนาแคมเปญให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคยุคมัลติสกรีนที่เน้นการติดต่อสื่อสารผ่าน
โลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อาทิ
• DAAT Digital Day 2017 : Digital 4.0 อัพเดทความรู้และข้อมูลต่างๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอล
• Human Wired งานสัมมนาแห่งยุคดิจิตอล ที่จะพาทุกท่านร่วมเปิดโลกแห่งอนาคตและแชร์ประสบการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลง
แห่งโลกอนาคต
• Google Trend & Update 2017 อัพเดทข้อมูลและแคมเปญวิธีการสื่อสารใหม่ๆต่อกลุ่มโซเชียล มีเดีย ของ Google
• Techsauce Global Summit 2017 สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการสื่อสารและการตลาด
• Live.work .play with AI เรียนรู้การทำ�งานของ AI (Artificial Intelligence) และการนำ�มาใช้กับการสื่อสารการตลาด
นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำ�คัญกับการอบรมพนักงานในทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี ทั้งในการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิต  ด้วยการจัด
สัมมนาใหญ่   “One Goal, One Gang” สัมมนาที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับพนักงานทุกคนและปรับทัศนคติให้ทุกคนมีความ
สุขในการทำ�งาน มีความสุขในชีวิต  มีวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ ที่พนักงานเป็นกันเอง เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ในการนำ�พาองค์กรสู่ความสำ�เร็จ
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเรื่อง “Poka Yoke : Mistake Proofing” ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดของการการป้องกันความผิดพลาดใน
สายงานการทำ�งานต่างๆ เพื่อให้การทำ�งานขององค์กรมีประสิทธิภาพและลดการผิดพลาดลงให้เหลือน้อยที่สุด
ในส่วนของการทำ�งานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อทลายกรอบการทำ�งานที่ซํ้าซากจำ�เจ  เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทำ�งาน ที่จะนำ�พาลูกค้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสำ�หรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชำ�นาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านการเงิน
การบัญชี  และการจัดการภาษี เป็นต้น
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จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
2. ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ อันจะนำ�ไปสูค่ วามเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษทั ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำ�คัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี และสารสนเทศทีร่ ายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่กระทำ�การใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจำ�กัดสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำ�ปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
7. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำ�นวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมผี ล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้าเป็นกุญแจสำ�คัญ อันนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จของบริษทั อย่างยัง่ ยืน
โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปดิ บัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้า
ของลูกค้า ไม่น�ำ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่สจุ ริตจากลูกค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคำ�ร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและคำ�นึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ทีม่ กี ารดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่น�ำ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
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3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน แลกเปลีย่ นความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการเพื่อการเจริญ
เติบโตร่วมกัน
4) ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี เจรจากับคูค่ า้ เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วม
กันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
1.4 คูแ่ ข่ง
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบ่ ริษทั เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
2) ไม่ท�ำ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวนิ ยั เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบั เจ้าหนี้ โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2) ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันอย่างเคร่งครัด
3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ น่ั ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนีท้ ด่ี ี
4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5) ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รบี แจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ และเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของบริษทั โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำ�งาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล
หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ ม่เกีย่ วข้อง
2) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานของบริษทั
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กดี กันด้วยเหตุทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ
หรือสถานะอื่นใดทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรม แลกเปลีย่ นความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ ถึง สร้างความ
มัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5) ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและการพัฒนาบริษทั
6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
7) จัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ทเ่ี หมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกีย่ วกับการทำ�งาน ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและ
กำ�หนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทำ�งานร่วมกัน
9) จัดหาสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ จัดสภาพแวดล้อมการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงหลักความปลอดภัย
อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
10) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ เพื่อธำ�รงรักษาไว้ซง่ึ สังคมและส่วนรวมทีด่ ี โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ไม่ด�ำ เนินธุรกิจทีท่ �ำ ให้สงั คมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทีอ่ ยูร่ ว่ มในชุมชนและสังคม
2) ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่
4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดสาธารณประโยชน์
6) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
1.8 สิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม โดยมีการกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิง่ แวดล้อม
4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำ�บัดและฟืน้ ฟู การทดแทน การเฝ้า
ระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
5) มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ทีด่ �ำ เนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ศึกษาและทำ�ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและไม่ด�ำ เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2) ดำ�เนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงาน ของรัฐ
3) สร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั และภาครัฐในขอบเขตทีเ่ หมาะสม
4) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ หรือท้องถิน่
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่
โปร่งใสในการอนุมตั เิ ข้าทำ�รายการ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำ�คัญ กรรมการบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียง และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กบั บริษทั รวมทัง้
ไม่มกี ารเอือ้ ประโยชน์ หรือให้สทิ ธิพเิ ศษแก่บคุ คลใด
3. กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
4. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ มีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ต่อไป
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6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษทั ทีต่ นเองทราบ หรือได้รบั ทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษทั ทีม่ อี �ำ นาจหน้าที่ อาจมีการกำ�หนดชัน้ ความลับของข้อมูลตามความสำ�คัญของ
ข้อมูล และการให้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. การเลีย้ งรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ
     บริษทั มีนโยบายไม่รบั หรือให้ของขวัญ รวมทัง้ การรับรอง ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับ
ของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีทอ่ี ยูใ่ นเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูท้ �ำ ธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลีย้ งรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษทั ฯ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
     2. เป็นการให้/รับในนามบริษทั ฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
3. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
(2) การรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท กรณีทม่ี ี
มูลค่ามากกว่า 3,000  บาทขึน้ ไป ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลำ�ดับ และนำ�ส่งให้แก่ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล เพื่อนำ�ไปเป็นของรางวัลให้แก่
พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รปั ชัน่
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) มีมติอนุมตั กิ ารลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีของบริษทั ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ โดยห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริษทั ไม่กระทำ� และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สนิ บน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่ พรรคการเมือง รวมถึงการให้
ของขวัญทางธุรกิจ บริษทั จะดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้ จงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกและค่านิยมในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดทำ�เอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน กระทำ�การใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำ�การผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีแ่ ละ/หรือ นำ�ข้อมูลของบริษทั ไป
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
4. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำ นาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน่
5. กำ�หนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างสมํ่าเสมอตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละ
ข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
6. จัดให้มชี อ่ งทางในการสื่อสารเพื่อให้ผแู้ จ้งเบาะแสสามารถทีจ่ ะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้
รับการคุม้ ครอง
    นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ได้ผา่ นมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และ
มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2558
       ในปี 2559 บริษทั ได้สง่ แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้กบั คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต  เพื่อเข้าสูก่ ระบวนการรับรอง  และบริษทั ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ฯิ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท สามารถศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ของบริษทั : www.fareastddb.com
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การนำ�นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และมาตรการไปปฏิบตั ิ

ในปี 2560 บริษทั ได้ด�ำ เนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ดังนี้
1. ทำ�การทบทวนระเบียบต่างๆของบริษทั เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ �ำ หนด เพื่อ
ไม่ให้เกิดการคอร์รปั ชัน่
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มีการทบทวนการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เป็นประจำ�ทุกปี
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตามแนวทางของ
COSO และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ สอบทานระบบการควบคุมภายในและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ หากมีการ
ทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั ช่องทางสื่อสาร
ภายในบริษทั โดยผ่านระบบอินทราเน็ต เป็นต้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารอบรมให้ความรู้ เกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนื่อง ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและ
พนักงาน รวมถึงการอบรมและทำ�ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้กบั พนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ
6. ประชาสัมพันธ์ให้คคู่ า้ รับทราบและปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ งดเว้นการให้ของขวัญแก่ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ในเทศกาลต่างๆ
หรือในโอกาสอื่นใด
7. กำ�หนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบขัอเท็จจริง มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยผูแ้ จ้งจะได้รบั การคุม้ ครอง
ดูแลและเก็บรักษาความลับ โดยมีขบวนการตรวจสอบและผูแ้ จ้งจะได้รบั ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งตามมาตรการทีก่ �ำ หนด
ในปี 2560 บริษทั ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการดำ�เนินงานทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับกฏหมายหรือข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจแต่อย่างใด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั และไม่น�ำ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คลอื่นใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ ไม่ละเมิดหรือนำ�ผลงานของผูอ้ นื่ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน เว้นแต่ได้รบั อนุญาตหรือ
ให้คา่ ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษทั ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษทั เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่กระทำ�การใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ าน
3. ไม่จ�ำ กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทัง้ นีพ้ งึ หลีกเลีย่ งการแสดง
ความคิดเห็นทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้อง
เรียนต่อบริษทั และคำ�ร้องเรียนพึงได้รบั การเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตาม
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และประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยกำ�หนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำ�งานที่ปลอดภัยในการทำ�งาน
ที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำ�งานสภาพแวดล้อม วิธีการทำ�งานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและ
อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยให้กบั พนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และลดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของบริษทั พนักงาน คูค่ า้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานทีป่ ลอดภัยทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งานได้อย่างยัง่ ยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้มกี ารดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณและดำ�รงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ายจึงได้ก�ำ หนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมถึงการเข้าประชุมทุกครัง้ ยกเว้นกรณีทม่ี เี หตุจ�ำ เป็น
3) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในเรื่องทีต่ นมีสว่ นได้เสีย
4) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5) ในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะให้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6) ห้ามกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทาํ การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7) กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้อง ตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
8) มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี
พนักงาน
1) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการของบริษทั อย่างสมํ่าเสมอและปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษทั และพนักงาน
2) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานระเบียบและประกาศต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3) ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ าติดต่อด้วยกิรยิ ามารยาท อัธยาศัยอันดีงามและการบริการทีเ่ ป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษทั
4) รักษาความลับทางการค้าและไม่น�ำ ข้อมูลภายในของบริษทั เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5) ห้ามกูย้ มื เงินจากลูกค้าผูเ้ กีย่ วข้องกับลูกค้าหรือผูท้ าํ ธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6) ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ อันชอบด้วยกฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
7) ยึดมัน่ ในการทำ�งานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซง่ึ กันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษทั และพนักงาน
8) ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มงานด้วยความมีนา้ํ ใจและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูอ้ นื่ โดยปราศจากความจริง รวมทัง้ ไม่น�ำ ผลงานของ
บุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจซื่อสัตย์สจุ ริตไม่แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ส�ำ หรับตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยอาศัยหน้าทีก่ ารงานทีท่ �ำ กับบริษทั
10) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั
11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยง
การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั และทรัพย์สนิ ภายใต้การดูแล
ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพโดยกำ�หนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สนิ ในการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่น�ำ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำ�เนินการให้มกี ารประกันภัยในวงเงินทีเ่ พียงพอต่อความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท�ำ ร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผูอ้ นื่ หรือสร้างหลักฐานทีเ่ ป็นเท็จอันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูล
ข่าวสารและจัดให้มกี ารรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อเี มล์และอินเตอร์เน็ตทีจ่ ดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริษทั อย่างระมัดระวัง และไม่น�ำ มาซึง่ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั
6. เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ นื่ ใช้รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษทั
7. ไม่นำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำ�ซํ้า ดัดแปลงหรือกระทำ�การใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษทั
8. รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำ�ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำ�ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ หรือการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้
เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
9. ดูแลให้มกี ารจัดเก็บเอกสารทีส่ �ำ คัญของบริษทั ให้ครบถ้วนตามเวลาทีก่ ฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด และเมื่อพ้นช่วงระยะ
เวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องดูแลให้มกี ารทำ�ลายด้วยวิธที เ่ี หมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องทีอ่ าจเป็นการกระทำ�
ผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและ
กระบวนการทีบ่ ริษทั กำ�หนด
บริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบ
และยุตธิ รรม ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษทั
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
1) ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ทีเ่ ป็นพนักงานรวมถึงผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตั งิ าน เปลีย่ นตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้รบั ทราบเข้าใจและปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณทีก่ �ำ หนดไว้หาก
จรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ คำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุด
ย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อกระจายการดูแลการ
ดำ�เนินกิจการของบริษทั ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ โี ดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอ�ำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ จำ�นวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชติ
ตันติอนุนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
   นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีทส่ี �ำ คัญของบริษทั รวมทัง้
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)  
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล   
3. สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้   โยกย้าย  เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6.  สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี  โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
8. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทัง้ นี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำ�หนดของ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี  
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ   
    ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ  หรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดำ�เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
         หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
14. จัดให้มกี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
15. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับ
ของบริษทั และตามกฎหมายในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตำ�แหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ และในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ
กรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งลง และอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละรายสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
   1. นายขจรศักดิ์
   2. นายอมร
   3. นายวิชิต
   4. นางฉัตรทอง

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์  
ทิพยกะลิน

คุณสมบัติ  
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี  
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
5/5
4/5
5/5
5/5

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่   เพื่อทำ�หน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษทั ในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชติ
ตันติอนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิรวิ งศ์
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นายอาทร
เมฆนพรัตน์
กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภ์ กั ดี
กรรมการ
7. นายอนุพล           ภูวพูนผล        กรรมการ
นางสาวสุจติ รา
มากะนิตย์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ด้านบริหารความเสีย่ ง
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน  และจัดระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อการบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งทุกระดับในองค์กร
3. กำ�หนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบตั ใิ นการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ  อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทง้ั หลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
1. กำ�หนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่   พร้อมทัง้ ติดตามดูแลและประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจเกิดขึน้
ในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริษทั มีชอ่ งทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่   โดยมีกระบวนการป้องกันและ
รักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ มีกระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระและมีการดำ�เนินการในการติดตามทีเ่ หมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงข้อปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่   เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไป และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
					
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ปี 2560 มีการประชุม 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ แต่ละรายสรุปได้ดงั นี้

               รายชื่อ
1. นายวิชติ

ตันติอนุนานนท์

2. นายวิชา
3. นางมาลี
4. นางชัยลดา
5. นายอาทร
6. นางสาววราภรณ์
7. นายอนุพล

ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิรวิ งศ์
ตันติเวชกุล
เมฆนพรัตน์
กุลสวัสดิภ์ กั ดี
ภูวพูนผล

ตำ�แหน่ง

การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
(1) กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำ�นาจควบคุม ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหา
ริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์
เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่
ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ น
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตกิ รรมการอิสระกรรมการอิสระของบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีไ่ ด้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงไปทุกประการ
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collectivedecision) ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ กลต. เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2560 บริษทั มีกรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน ดังนี้

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

            

               คุณสมบัติ

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์  
ทิพยกะลิน

มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

(2) กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของบริษทั โดยร่วม
กับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดำ�เนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว กำ�หนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ งภาพรวมขององค์กร
รวมตลอดถึงการกำ�กับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษทั
มาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจำ�นวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน
6 ท่าน
- กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร
2 ท่าน
- กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ
4 ท่าน
บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถจากหลากหลาย
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผูจ้ ดั การในฐานะฝ่ายจัดการ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั ให้มหี น้าทีด่ แู ลการดำ�เนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษทั และการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด
อำ�นาจกรรมการ
กรรมการทีม่ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั คือ
กลุ่ม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิต,ิ นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิรวิ งศ์
กลุ่ม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน์, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภ์ กั ดี
กรรมการในกลุม่ ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษทั หรือกรรมการใน กลุม่ ก. หนึง่ คนลงลายมือชื่อร่วม
กับกรรมการในกลุม่ ข. อีกหนึง่ คนและประทับตราสำ�คัญของบริษทั
คณะกรรมการอาจกำ�หนดชื่อกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราสำ�คัญของบริษทั
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดัง
ต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้อง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำ�หนดให้ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุก
ครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษทั นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษทั คนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการ
บริษทั ซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข) การออกทีม่ ใิ ช่การออกตามวาระ
1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำ�หนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากตำ�แหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแก่กรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษทั
1.4 มีลกั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้
1.5 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
1.6 ศาลมีค�ำ สัง่ ให้ออก
และเมื่อตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษทั ทีต่ นแทน
2) ตามข้อบังคับบริษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ25 กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการบริษทั คนใดออกจากตำ�แหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
บริษทั ไม่ได้ก�ำ หนดจำ�นวนวาระทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชีย่ วชาญของ
กรรมการบริษทั แต่ละคนไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั อายุ ตราบเท่าทีก่ รรมการบริษทั ทุกคนมีความตัง้ ใจและจริงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ตามที่
ได้รบั ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เพราะอำ�นาจการตัดสินใจในการเลือกตัง้ บุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั
นัน้ เป็นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยแท้ ทีจ่ ะคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายและควบคุมการดำ�เนินงานของบริษทั แทนตน
สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี -

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั มีนโยบายในการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยเน้นธุรกิจทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ กัน มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั
นัน้ ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะเป็นผูพ้ จิ ารณาว่าบริษทั ทีไ่ ปร่วมลงทุนนัน้ ประกอบ
ธุรกิจอะไร เพื่อจะได้สง่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีความชำ�นาญในธุรกิจนัน้ เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษทั ในฐานะผูร้ ว่ มลงทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน พร้อมทัง้ กำ�หนดให้กรรมการต้องนำ�ส่งสำ�เนารายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ทน่ี �ำ ส่งให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยนำ�ส่งให้กบั เลขานุการบริษทั เพื่อนำ�เข้าเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้ สำ�หรับเรื่องอื่นๆ
นอกจากเรื่องทีเ่ ปิดเผยไว้ขา้ งต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปีน  
้ี บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ด�ำ เนินกิจกรรมโครงการ School Project  เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่
ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึง่ ได้ด�ำ เนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 11 และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว” เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันในกลุ่มอาคารสูงที่ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา และที่สำ�คัญยิ่งคือ
การมีสว่ นในกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนทีข่ าดแคลนในต่างจังหวัด ปีท่ี 11 ภายใต้แนวความคิด “กีท่ อ กีฝ่ นั ก็ปนั ได้”
ในปี 2560 นับเป็นปีที่ 11 ปีแล้ว ที่บริษัทฯ ร่วมกับลูกค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ School Project  
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อความตั้งใจนี้ภายใต้แนวคิด
“กีท่ อ กีฝ่ นั ก็ปนั ได้” ด้วยการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนหลักสูตรการทอผ้าท้องถิน่ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ  
จ.ลพบุรี เพื่อสานต่อภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้า ให้เด็กๆ ได้มฝี มี อื ปัญญา และวิชาติดตัวต่อไปในอนาคต  
ทัง้ นี้ บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมการประกวดการทำ�ผ้ามัดย้อม การออกแบบลายผ้า และการทอผ้ามัดหมีล่ ายท้องถิน่ เพื่อให้นกั เรียน
เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตน และมีเวทีในการแสดงความสามารถเพื่อให้มีกำ�ลังใจอนุรักษ์และสานต่อมรดกทางปัญญาของ
จ.ลพบุรี สืบไป
บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี ในวันที่
6 ธันวาคม 2560 โดยร่วมทำ�กิจกรรมผ้ามัดย้อมกับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทัง้ บริจาคหนังสือห้องสมุด เครื่องเขียน ของเล่น และทุน
การศึกษา และเลีย้ งอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้นอ้ งๆ มีก�ำ ลังใจและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ทก่ี �ำ ลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปัน
ความสุขร่วมกันทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั
2. โครงการถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)
บริษทั และกลุม่ ฟาร์อสี ท์ กรุป๊ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว ( Si Ayutthaya Road Goes Green)”
ซึง่ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกอาคารสูงและส่วนราชการทีต่ ง้ั อยูบ่ นถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสำ�นึกใน
ด้านการจัดการและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมร่วมกัน ในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้พลังงาน  
ทั้งนี้บริษัทและกลุ่มฟาร์อีสท์ กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดแคมเปญ “ทิ้งให้ถูกถัง” ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยให้การคัดแยก
ขยะของเขตราชเทวี และกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อจุดประกายและปลุกกระแสใน
พืน้ ทีถ่ นนศรีอยุธยาได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการสร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนในการรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนบนถนนศรีอยุธยา
3. กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
บริษทั และกลุม่ ฟาร์อสี ท์ กรุป๊ ได้รว่ มกันจัดกิจกรรม “ปลูกดาวเรือง...เพื่อพ่อ” ตัง้ แต่ชว่ งเดือนสิงหาคมปี 2560 เพื่อน้อมสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ก�ำ หนดให้บานสะพรัง่ ในช่วงงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
และจัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี   พร้อมกันนี้
พนักงานบริษทั ในเครือยังร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทศิ ถวายครัง้ สุดท้ายและร่วมกันทำ�กิจกรรมจิตอาสาแจก
อาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนทีเ่ ดินทางมาร่วมวางดอกไม้จนั ทน์ในพระราชพิธดี ว้ ย
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 228 (2/2561) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 4 ท่านได้
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำ�ปี 2560 มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี แบ่งเป็น
ด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ได้จดั ทำ�จรรยาบรรณพนักงาน มีจริยธรรมในการทำ�ธุรกิจยึดมัน่ ในคุณธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ บริษทั ฯได้ก�ำ หนดโครงสร้างการทำ�งานตามสายงาน มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามสายงานไว้อย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ กำ�หนดอำ�นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
2. ด้านการประเมินความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้กำ�หนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สำ�คัญ
เกีย่ วกับความเสีย่ งและการบริหารจัดความเสีย่ งนัน้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบและพิจารณา
3. ด้านการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้างขององค์กร และกำ�หนด
นโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของบริษทั ทีว่ างไว้ รวมทัง้ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนทีต่ รวจพบจากการปฏิบตั งิ าน
ได้รบั การพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทนั เวลาและเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลทีส่ �ำ คัญ เชื่อถือได้ เพื่อนำ�เสนอต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยให้ทนั กับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน
บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลทีส่ �ำ คัญต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้
การจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทำ�ความเข้าใจในนโยบายที่สำ�คัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสาร
ข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์
การสื่อสารให้กบั บุคคลภายนอก บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางในการสื่อสาร ส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาทีส่ �ำ คัญได้หลาย
ช่องทาง เช่น ทางเวปไซต์ของบริษทั ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400
5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล
บริษทั ฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ เมื่อไหร่ทม่ี ผี ลของความแตกต่าง บริษทั
มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดำ�เนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับ
ทราบอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่
และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส
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ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อกำ�หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความ
ร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กำ�หนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในการปฏิบตั งิ านทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และหามาตรการในการบริหารความเสีย่ ง หลีกเลีย่ ง กำ�จัด
โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2560 นั้น การประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาสผูส้ อบบัญชีมกี ารประเมินการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
ภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สำ�คัญในการตรวจสอบ ตรวจทาน ได้นำ�ประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจ
สอบได้รับทราบและพิจารณาจึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม
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รายการระหว่างกัน
การอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำ�หนดนโยบายการปฏิบัติในการทำ�รายการระหว่างกัน ต้องเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลค่าเกินกว่า
1,000,000.- บาท ให้นำ�เรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด โดยให้นำ�เสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการ
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำ�รายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึง
เหตุผล ความจำ�เป็นของการทำ�รายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทำ�รายการดังกล่าว ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทำ�ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกันด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขอ
อนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
รายการระหว่างกันในปี 2560 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการส่วนใหญ่คือลูกหนี้การค้า ค่าบริการรับ ค่าที่ปรึกษารับ ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการค้าปกติและ
ยุติธรรมที่บริษัททำ�ธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกำ�หนดราคาค่าบริการเป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทำ�เพื่อ
โอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20.
ในปี 2560 มีการทำ�รายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ประเภทค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ ค่าที่ปรึกษารับและค่าบริการรับ
บริษัทได้ขออนุมัติการทำ�รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ในวงเงิน 5,459,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
3. บจก.พินนาเคิลทราเวิล
4. บจก.ชัยลดาดล
5. บจก.ดาต้า เฟิร์ส
6. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
7. บจก.ดิจินคร (บริษัทร่วม)
รวมทั้งสิ้น
				

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
กรรมการร่วมกัน
”
”
”
”
”
”

ค่าเช่าอาคารพร้อม
ที่จอดรถ
(บาท)
3,200,000.00
1,450,000.00
70,000.00
40,000.00
173,000.00
90,000.00
40,000.00
5,063,000.00

ค่าที่ปรึกษารับ
(บาท)

ค่าบริการรับ
(บาท)

180,000.00
180,000.00
           
360,000.00

36,000
36,000

หมายเหตุ :
- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จำ�นวนเงิน 5,063,000.00 บาท บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่จอดรถ กับบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 7 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกำ�หนดราคาขึ้นอยู่กับทำ�เลที่ตั้งและต้นทุนในการ
ลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษารับ จำ�นวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จำ�นวน 2 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
- ค่าบริการรับ จำ�นวนเงิน 36,000 บาท บริษัทให้บริการด้านข้อมูลโฆษณาให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 1 ราย โดยพิจารณา
จากลักษณะของงานและปริมาณงาน
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2) การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)  
      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ของบริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิทธิ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการจองซื้อจำ�นวน 11,235 หน่วย ในราคา
หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 11,235,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้น 14.08 %)
3) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด (บริษัทย่อย)
      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพิ่มขึ้นอีกจำ�นวน 5,403 หุ้น ราคาหุ้นละ 2,870 บาท  โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 4,006
หุ้น และซื้อจากบุคคลอื่นอีก 1,397 หุ้น รวมเป็นจำ�นวนเงิน 15,506,610 บาท การซื้อหุ้นเพิ่มทำ�ให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท
เฟมไลน์ จำ�กัด คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายวิชา ลดาลลิตสกุล  นางชัยลดา ตันติเวชกุล นายชัยลดล โชควัฒนา  ในฐานะเป็นกรรมการบริษัท และ
นางลัดดา โชควัฒนา ในฐานะเป็นมารดาของนางชัยลดา ตันติเวชกุลและนายชัยลดล โชควัฒนา
4) การขายหุ้นของบริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำ�กัด และบริษัท สปาร์-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัทร่วม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของ บริษัท เมียนม่าร์ สปา-ทูเดย์ฟาร์อีสท์ จำ�กัด เป็นจำ�นวน 150 หุ้น ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 7,350,000 บาท และบริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นจำ�นวน 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 400 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน 1,200,000 บาท โดยขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นางชัยลดา ตันติเวชกุล  ในฐานะกรรมการบริษัท และ
นางสุรณี เตยะธิติ ในฐานะคู่สมรสของนายวศิน เตยะธิติ
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
การทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดำ�เนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจ ปกติทางการค้า จะมีปริมาณ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ
คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน

ในปี 2560 บริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) มีก�ำ ไรขัน้ ต้นจากการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อย จำ�นวน 343.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 16.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.00 และมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 126.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน
11.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.69 สาเหตุของการเพิม่ ขึน้ ของรายได้และกำ�ไรสุทธินน้ั มาจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่
ลูกค้าใช้งบโฆษณาเพิม่ มากในไตรมาสที่ 4
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
รายการ
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการ และค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

46.22
17.08
10.60

44.15
15.62
10.50

44.27
14.94
11.16

ในระหว่างต้นปีถงึ เดือนตุลาคม 2560  รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า รวมถึงกำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง  และมีการชะลอการโฆษณาในเดือน ตุลาคม เนื่องจากการถวายอาลัยในช่วงพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคง
นโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างเป็นสาระสำ�คัญ โดยให้ใช้ตน้ ทุนภายในบริษทั ให้คมุ้ ค่าแทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก

รายได้รวมของบริษัท

สำ�หรับปี 2560 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 835.72  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  4.23  ล้านบาท หรือร้อยละ 0.51  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจำ�นวน 742.20   ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.30 ซึ่งโดยภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ
ยังชะลอตัว และลูกค้าระมัดระวังในการใช้งบโฆษณา
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ได้รวมส่วนลดจากการบริหารเงินสด ค่าที่ปรึกษารับ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารับ กำ�ไรจาก
การจำ�หน่ายทรัพย์สิน กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน 64.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน 8.60 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.49 สาเหตุหลักที่ทำ�ให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทที่มีกำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำ�นวน 39.40 ล้านบาท เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 80.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากรายได้อื่นและเงินปันผลรับในงบการเงินของบริษัทย่อยลดลง
จึงทำ�ให้สัดส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ในปี 2560 บริษทั ได้รบั ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน 29.40 ล้านบาท ลดลง 6.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.33
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลในปี 2560 จำ�นวน 134.90 ล้านบาท เพิม่ จากปี 2559 จำ�นวน 80.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 148.72 เนื่องจาก
บริษทั ย่อยได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล
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ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร สำ�หรับปี 2560 บริษทั
และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 680.56 ล้านบาท ลดลง 15.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
บริษทั และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนการให้บริการและค่านายหน้า จำ�นวน 399.14  ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 14.11 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 3.41 เนื่องจากนโยบายการบริหารต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวม 281.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลง 1.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.61 โดย
บริษทั ฯยังคงมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างเป็นสาระสำ�คัญ

กำ�ไรสุทธิรวม

บริษทั และบริษทั ย่อยมีก�ำ ไรรวมสำ�หรับปี 2560 จำ�นวน 126.78  ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559  จำ�นวน 11.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.69 โดยแบ่งเป็น
• กำ�ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั สำ�หรับปี 2560  จำ�นวน 121.40  ล้านบาท เพิม่ จากปีกอ่ น 15.66  ล้านบาทหรือร้อยละ 14.81
• กำ�ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม จำ�นวน 5.38  ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น  4.46  ล้านบาทหรือร้อยละ 45.33

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 จำ�นวน 1,680.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 34.52 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.10
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 78.27 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.26 แต่มสี ว่ นทีเ่ พิม่ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินจำ�นวน 169.72
ล้านบาทและงานระหว่างทำ�เพิม่ ขึน้ 5.60 ล้านบาท
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำ�งาน

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

7.55

7.02

7.82

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จากร้อยละ 7.02 เป็นร้อยละ 7.55 บริษทั ฯยัง
มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำ�เนินงานและสามารถทำ�กำ�ไรให้เพิ่มขึ้นในปี
2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560  จำ�นวน 292.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169.72
ล้านบาท หรือร้อยละ 138.41 เป็นผลมาจากการนำ�เงินไปฝากประจำ�ไม่เกิน 3 เดือนไว้ในสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการหมุนเวียนใน
กิจการ  อัตราส่วนสภาพคล่องมีดงั นี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.84

1.73

1.80

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.81

1.69

1.79

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.53

0.25

0.40

69

ณ สิน้ ปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.84 เพิม่ จากปีกอ่ น  0.11 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 0.12
เท่า บริษทั ยังมีสภาพคล่องในระดับทีส่ งู และบริษทั ยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดำ�เนินกิจการได้ตลอดไป
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนีก้ ารค้าสุทธิ จำ�นวน 333.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 16.88 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.81 เนื่องจากได้รบั ชำ�ระหนีจ้ ากลูกค้ารายใหญ่ซง่ึ มีการชำ�ระตรงเครดิตตลอดมา
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

4.62

4.32

4.93

79

84

74

จากอัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ในปี 2560 บริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการสินเชื่อให้มปี ระสิทธิภาพ และบริษทั ยังมีความ
เชื่อมัน่ ในการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บเงินอย่างใกล้ชดิ เพื่อไม่ให้มผี ลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั    
หนีส้ นิ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวม ณ สิน้ ปี 2560  จำ�นวน 483.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 60.98 ล้านบาทหรือร้อยละ
11.19 ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้า จำ�นวน 348.18 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 46.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 ภาษีเงินได้คา้ ง
จ่ายจำ�นวน 5.80 ล้านบาท เพิม่ จากปีกอ่ น 1.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.42

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

3.55

3.18

3.68

ระยะเวลาการชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)

102

115

99

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิน้ ปี 2560 ระยะเวลาการชำ�ระหนีเ้ ฉลีย่ 102  วัน ไม่ได้มสี าเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษทั แต่เกิดจากเจ้าหนีบ้ างรายไม่มารับ
เงินตามกำ�หนดเวลาทีไ่ ด้นดั หมายไว้ จึงทำ�ให้ตอ้ งเลื่อนระยะเวลาการชำ�ระเงินออกไปในเดือนถัดไป
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนจำ�นวน 68.23 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.82 สาเหตุมา
จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิม่ ขึน้ รวมกัน 15.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 215.05  
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันสิน้ ปี 2560 จำ�นวน 1,196.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 จำ�นวน 95.50 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.67 สาเหตุจากผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ ในปี 2560 นี้
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดเปลีย่ นแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดำ�เนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
                   
- กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560
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     (หน่วย : ล้านบาท)
122.61
238.09
   3.49
(71.89)
169.72
292.33

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จาก 122.61 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559 เป็น 292.33 ล้านบาทในปี 2560 เพิม่ ขึน้ 169.72 ล้านบาท
หรือร้อยละ 138.42 สาเหตุหลักทีฐ่ านะเงินสดเพิม่ ขึน้ มีดงั นี้
- จากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินปันผลรับรวมเป็นจำ�นวน 120.51 ล้านบาท

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน
รายการ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

0.40

0.49

0.43

ในปี 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพียง 0.40 เท่า ซึง่ ลดลงจากปีกอ่ นเพียงเล็กน้อย บริษทั ยังไม่มภี าระหนีส้ นิ ใน
การกูย้ มื เงิน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษทั ยังมัน่ คง และเมื่อมีโอกาสทีจ่ ะขยายตัวทางธุรกิจ บริษทั ยังมีความสามารถ
ในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอน

สภาพคล่องที่สำ�คัญ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำ�นวน 766.69 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็นจำ�นวน
เงิน  351.02 ล้านบาท และบริษัทฯไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความ
สามารถในการชำ�ระหนี้ได้อย่างชัดเจน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานในอนาคต
บริษัทและบริษัทย่อย ได้ติดตามข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของ
บริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้
1. สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศ จึงทำ�ให้การใช้จ่ายของประชาชนในสินค้าอุปโภคบริโภค
ยังซบเซากำ�ลังซื้อลดลงมีผลทำ�ให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการทำ�โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำ�ให้มีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. การเสียลูกค้ารายใหญ่
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีโอกาสสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
3. การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท
จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งมีผลต่อกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้าของบริษัทย่อมทำ�ให้การใช้งบ
โฆษณาของบริษัทลูกค้า ต้องใช้อย่างรอบคอบ จึงมีการชะลอการใช้งบโฆษณา ทำ�ให้มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหารและทีมงานต้องมีกลยุทธ์ มีการวางแผนการทำ�งาน ทำ�ความเข้าใจ และเข้าถึงแนวความคิดของผู้บริโภคเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งกำ�หนดนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทดำ�เนินกิจการไปได้
อย่างมั่นคงต่อไป
4. ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ
บริษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้าย
วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งอาจทำ�ให้บริษัทต้องระงับการให้บริการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน มีผล
ทำ�ให้บริษัทสูญเสียรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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						 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2560
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำ�นักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 มีจำ�นวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม
920,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย)
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม
350,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
จ่ายเป็นจำ�นวนเงินรวม
120,000.00 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-AuditFee)
- ไม่มี-
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบระมัดระวัง
และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดทำ� มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำ�
อธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป
ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั     ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระทำ�หน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จดั ทำ�และเปิดเผยโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

		

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)

ประธานกรรมการ

รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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			รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนรวม งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแส
เงินสดรวม สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ และได้ตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุด
วันเดียวกันของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั ฟาร์อสี ท์ ดีดบี ี จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตาม
ทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ
การเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำ�นวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทต้องกำ�หนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกำ�หนด
นโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ข้าพเจ้าได้ทำ�การประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการบัญชีกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ากับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกำ�หนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำ�คัญ
เรื่องอื่นๆ
งบแสดงฐานะการเงินของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนรวม งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
อื่น โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อ ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
สำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท
หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไปข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก
ฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร  
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความ
สามารถของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้
สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง  
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบัน และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดัง
กล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

23 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 และ 5
292,333,312
122,617,042
59,803,566
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจำ�ธนาคาร
20,197,662
62,663,211
12,181,727
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
4.3 และ 6
105,377,335
290,515,828
76,166,378
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
125,574,997
353,179,039
88,348,105
ลูกหนี้การค้า
4.4 และ 7
333,842,020
350,722,195
168,865,497
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
71,117
2,334,358
59,920
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
4,394,660
6,424,086
3,294,721
อื่นๆ
1,753,655
8,267,277
718,494
รวมลูกหนี้อื่น
6,219,432
17,025,721
4,073,135
งานระหว่างทำ� 
4.5
6,256,219
659,867
329,687
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,468,431
761,371
1,303,137
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
766,694,411
844,965,235
322,723,127
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจำ�ธนาคารติดภาระค้ำ�ประกัน
8,000,000
12,500,000
5,000,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
4.6 และ 8
510,724,163
388,129,587
510,724,163
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.6 และ 9
144,876,284
161,725,249
6,001,470
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
4.6 และ 10
22,766,010
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.6 และ 11
36,488,455
31,255,045
35,488,455
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
4.6 และ 12
11,235,000
11,235,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.7 และ 13
194,571,464
196,903,929
175,581,332
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.8 และ 14
19,050
24,649
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
7,219,352
9,003,395
2,434,991
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
537,029
1,334,950
125,519
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
913,670,797
800,876,804
769,356,940
รวมสินทรัพย์
1,680,365,208
1,645,842,039
1,092,080,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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47,480,562
51,630,362
97,102,704
148,733,066
142,234,385
2,243,068
4,783,201
4,147,517
11,173,786
269,267
349,891,066
5,000,000
336,837,488
7,463,132
7,259,400
31,255,045
177,815,643
4,540,247
169,915
570,340,870
920,231,936

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
348,178,560
394,981,061
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7,621,766
9,108,051
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย
45,503,753
38,658,880
อื่นๆ
1,397,098
937,724
รวมเจ้าหนี้อื่น
54,522,617
48,704,655
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
33,333,500
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
5,802,489
3,909,406
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
7,171,493
8,401,687
รวมหนี้สินหมุนเวียน
415,675,159
489,330,309
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4.10 และ 15
45,430,159
47,739,793
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       4.11 และ 20
22,013,842
6,987,414
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
784,000
824,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
68,228,001
55,551,207
รวมหนี้สิน
483,903,160
544,881,516
		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

123,602,673

128,683,698

6,907,420
13,400,000
315,970
20,623,390
1,698,821
1,767,123
147,692,007

7,142,125
8,103,430
176,613
15,422,168
33,333,500
2,647,107
180,086,473

22,289,101
26,260,517
1,081,500
49,631,118
197,323,125

27,659,856
10,397,801
1,121,500
39,179,157
219,265,630

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
75,000,000
75,000,000
		หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
75,000,000
75,000,000
		หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
95,000,000
95,000,000
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
91,690
87,085
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
16
7,500,000
7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร
844,796,215
777,664,791
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
149,832,438
91,916,042
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
1,172,220,343
1,047,167,918
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
24,241,705
53,792,605
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,196,462,048
1,100,960,523
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,680,365,208
1,645,842,039

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

75,000,000

75,000,000

75,000,000
95,000,000
-

75,000,000
95,000,000
-

7,500,000
567,263,356
149,993,586
894,756,942
894,756,942
1,092,080,067

7,500,000
432,582,060
90,884,246
700,966,306
700,966,306
920,231,936

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
กำ�ไรขั้นต้น
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.6 และ 9
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4.12 และ 20
กำ�ไรสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
4.13
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว 7,500,000 หุ้น

งบการเงินรวม

2560

หน่วย : บาท

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

742,201,327
399,139,867
343,061,460
10,314,100

739,966,193
413,249,468
326,716,725
10,241,751

264,176,880
127,009,292
137,167,588
138,896,020

285,041,591
145,778,824
139,262,767
59,236,287

18,328,864
35,469,332
53,798,196
407,173,756
281,420,702
29,404,091
155,157,145
28,373,292
126,783,853

45,271,338
45,271,338
382,229,814
283,138,989
36,006,804
135,097,629
19,513,269
115,584,360

40,420,338
11,958,173
52,378,511
328,442,119
127,191,475
201,250,644
13,389,518
187,861,126

23,059,607
23,059,607
221,558,661
137,542,927
84,015,734
5,846,680
78,169,054

121,401,623
5,382,230
126,783,853

105,740,032
9,844,328
115,584,360

187,861,126
187,861,126

78,169,054
78,169,054

16.19

14.10

25.05

10.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

2560

งบการเงินรวม

กำ�ไรสำ�หรับปี
126,783,853
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
73,886,675
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
(14,777,335)
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
59,109,340
กลับรายการผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากจำ�หน่าย
(1,491,292)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
298,259
กลับรายการผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
(1,193,033)
รวมผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
57,916,307
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 15
(2,280,032)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
456,007
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
			 สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี (1,824,025)
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
56,092,282
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
182,876,135
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
177,547,820
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
5,328,315
182,876,135

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

115,584,360

187,861,126

78,169,054

22,893,104
(4,578,620)

73,886,675
(14,777,335)

21,364,075
(4,272,815)

18,314,484

59,109,340

17,091,260

-

-

-

-

-

-

18,314,484

59,109,340

17,091,260

-

(849,788)
169,958

-

18,314,484
133,898,844

(679,830)
58,429,510
246,290,636

17,091,260
95,260,314

123,889,197
10,009,647
133,898,844

246,290,636
246,290,636

95,260,314
95,260,314

83
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2560
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2560
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2560 :กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2560
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลทีบ่ ริษทั ย่อยจ่ายให้สว่ นได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมลดลงจากการซือ้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยเพิม่
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560
75,000,000

75,000,000

95,000,000

95,000,000

4,605
91,690

87,085

7,500,000

7,500,000

57,916,396

(1,770,199)
119,631,424
(52,500,000)

149,832,438

57,916,396

121,401,623

844,796,215

91,916,042

777,664,791

4,605
1,172,220,343

( 1,770,199)
177,547,820
(52,500,000)

179,318,019

1,047,167,918

(15,506,610)
1,196,462,048

(19,368,000)

(19,368,000)
(15,511,215)
24,241,705

( 1,824,025)
182,876,135
(52,500,000)

184,700,160

1,100,960,523

(53,826)
5,328,315

5,382,141

53,792,605

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนได้เสียที่
ส่วนเกินทุน                        กำ�ไรสะสม
ทุนทีอ่ อก
ส่วนเกิน จากการเพิม่ สัดส่วน
จัดสรรแล้ว
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมส่วนของ
ไม่มอี �ำ นาจ
รวมส่วน
หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย สำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่จดั สรร เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ควบคุม
ของผูถ้ อื หุน้
ปี 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2559
75,000,000
95,000,000
87,085
7,500,000 716,924,759
73,766,877
968,278,721
47,293,813 1,015,572,534
105,740,032
18,149,165
123,889,197
10,009,647
133,898,844
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2559
เงินปันผลจ่าย
17
-   
-   
-   
-    (45,000,000)
-    (45,000,000)
(6,755,400)
(51,755,400)
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมเพิม่ ขึน้ จาก											
การลงทุนในบริษทั ย่อย
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    3,244,545
3,244,545
ยอดคงเหลือ ปลายงวด 31 ธันวาคม 2559
75,000,000
95,000,000
87,085
7,500,000 777,664,791
91,916,042 1,047,167,918
53,792,605 1,100,960,523

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
                        ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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75,000,000

75,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2560
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2560
75,000,000
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2560 :กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
		ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
รวมกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2560
เงินปันผลจ่าย
17
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560
75,000,000

ปี 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2559
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2559
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ และเรียกชำ�ระแล้ว

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

7,500,000

7,500,000

95,000,000

7,500,000

7,500,000

95,000,000

95,000,000

95,000,000

149,993,586

59,109,340

59,109,340

187,861,126
(679,830)
187,181,296
(52,500,000)
567,263,356

90,884,246

90,884,246

73,792,986
17,091,260

432,582,060

399,413,006
78,169,054
(45,000,000)
432,582,060

   องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
                       กำ�ไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสำ�รองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

หน่วย : บาท

(679,830)
246,290,636
(52,500,000)
894,756,942

246,970,466

700,966,306

650,705,992
95,260,314
(45,000,000)
700,966,306

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน:					
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
155,157,145
135,097,629
201,250,644
84,015,734
ปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
6,782,404
7,251,596
3,290,786
5,062,380
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5,599
3,351
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(3,253,675)
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(18,328,864)
(40,420,338)
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
847,057
(525,643)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(22,699,920)
(16,599,936)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(105,882,000)
(32,394,600)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
(6,314,100)
(5,241,751)
(6,314,100)
(5,241,751)
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
(4,000,000)
(5,000,000)
(4,000,000)
(5,000,000)
ดอกเบี้ยรับ
(1,480,863)
(1,960,827)
(569,121)
(907,014)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
84,936
62,861
6,793
31,261
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
(1,301,430)
(168,719)
(1,227,922)
(246,837)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
8,081
8,081
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
(406,478)
(787,151)
(194,502)
(581,128)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
3,696,169
4,246,931
2,065,292
2,504,875
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
138,350
253,249
138,350
253,249
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(29,404,091)
(36,006,804)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
101,375,102
98,605,503
25,443,962
30,378,671
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
185,544,971
(196,147,201)
21,130,828
(54,000,000)
ลูกหนี้การค้า
16,880,175
20,470,160
(26,631,112)
27,955,797
ลูกหนี้อื่น
10,626,915
9,106,206
6,919,306
3,783,006
งานระหว่างทำ� 
(5,596,352)
(659,867)
(60,420)
(269,267)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(1,707,060)
1,225,466
(1,303,137)
1,303,272
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำ�ประกัน
4,500,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
797,921
(1,064,987)
44,396
(67,538)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
(46,802,501)
65,395,528
(5,081,025)
8,340,223
เจ้าหนี้อื่น
5,806,262
1,022,867
5,201,222
(5,123,000)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(1,230,194)
2,970,823
(879,984)
828,345
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(8,285,835)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(40,000)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำ�เนินงาน
261,869,404
จ่ายภาษีเงินได้
(28,756,178)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
4,978,435
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
238,091,661
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำ�ธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
42,465,549
รับดอกเบี้ย
1,660,237
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(1,500)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(15,506,610)
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล
(100,000,000)
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
(11,235,000)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(6,043,760)
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
(4,892,883)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
8,550,000
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
1,756,074
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
672,000
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
22,699,920
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
6,314,100
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
53,054,482
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
4,000,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
3,492,609
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(19,368,000)
เงินปันผลจ่าย
(52,500,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(71,868,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
169,716,270
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
122,617,042
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
292,333,312
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

86

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(972,003)
(47,505)
(23,190,615)
8,165,762
(15,072,358)

(8,285,835)
(40,000)
16,458,201
(10,435,358)
2,098,463
8,121,306

(972,003)
41,000
12,198,506
(8,638,896)
7,437,536
10,997,146

(11,451,455)
2,197,619
(184,545)
(22,552,667)
(28,000)
3,244,545
33,333,500
654,207
960,000
16,599,936
5,241,751
5,000,000
33,014,891

39,448,635
750,466
(1,500)
(15,506,610)
(100,000,000)
(11,235,000)
(5,043,760)
(1,221,076)
8,550,000
1,392,523
672,000
22,699,920
105,882,000
6,314,100
4,000,000
56,701,698

(12,985,926)
1,103,490
(2,400,000)
(10,848,358)
33,333,500
467,290
960,000
16,599,936
32,394,600
5,241,751
5,000,000
68,866,283

(6,755,400)
(45,000,000)
(51,755,400)
(33,812,867)
156,429,909
122,617,042

(52,500,000)
(52,500,000)
12,323,004
47,480,562
59,803,566

(45,000,000)
(45,000,000)
34,863,429
12,617,133
47,480,562

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/3)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ
ขายเงินลงทุน
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
- สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
- กำ�ไรสะสมลดลง
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

73,886,675

22,893,104

73,886,675

21,364,075

(33,333,500)
11,700

-

(33,333,500)
-

-

456,007
(2,280,032)
1,770,199
53,826

-

169,958
(849,788)
679,830
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะทางกฎหมาย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท
1.3 ลักษณะธุรกิจ

เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(1) เป็นนายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา รับจ้างทำ�ของ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา
(2) ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งดำ�เนินธุรกิจตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลำ�ดับ

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นงบการเงินของ MYANMAR SPA TODAY
FAR EAST ADVERTISING LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท และ MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จัดทำ�ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการจัดทำ�งบการเงินรวมได้มีการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ่
2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.3 งบการเงินรวมนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ดังนี้
บริษัทย่อย
บริษัท
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง
บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำ�กัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
บริษัท ดิจินคร จำ�กัด
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นบริษัท ดิจินคร จำ�กัด
บริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
2560
2559

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

99.99
99.99
40.00
40.00

86.48
99.99
40.00
40.00

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

5.00
4.00

5.00
4.00

ไทย
ไทย
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บริษัทนำ�งบการเงินของบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด และบริษัท ดิจินคร จำ�กัด มาจัดทำ�งบการเงินรวมเนื่องจาก
บริษัทมีอำ�นาจควบคุมบริษัทดังกล่าว
บริษัทร่วม
บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
2560
2559

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
       ADVERTISING LIMITED
30.00
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
30.00
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
30.00
  33.33
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
บริษัท มีเดีย อินไซด์ จำ�กัด
99.99
99.99
บริษัท เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำ�กัด
70.00
50.00
บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำ�กัด
60.00
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED
70.00
50.00
					

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

2.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำ�คัญของบริษัทกับบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
3. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
10.ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
11.ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12.ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13.ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14.ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15.ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16.ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17.ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18.ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19.ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20.ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
21.ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
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22.ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23.ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24.ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25.ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26.ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
27.ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28.ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29.ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
30.ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31.ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
32.ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
33.ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
34.ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35.ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
36.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
37.ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
38.ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39.ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
40.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ
   
เจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
41.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
42.ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43.ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44.ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45.ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46.ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
47.ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48.ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49.ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
50.ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
   
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52.ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53.ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
54.ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของ
   
รายการเหล่านี้สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
55.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
56.ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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57.ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
58.ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
59.ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี้
ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
10.ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
11.ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12.ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
   
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13.ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14.ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15.ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16.ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17.ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18.ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19.ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20.ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
21.ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22.ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23.ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24.ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25.ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26.ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
27.ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28.ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
29.ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
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30.ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
31.ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32.ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
33.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
34.ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
35.ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36.ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
37.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
  
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
38.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39.ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40.ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41.ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42.ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43.ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
44.ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45.ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46.ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47.ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49.ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50.ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51.ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ� และปฏิสัมพันธ์
   
ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53.ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54.ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55.ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
56.ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปี ที่นำ�มาตรฐานการบัญชี ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษัทรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริการและต้นทุนค่านายหน้า
รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจ้างทำ�ของ
เงินปันผลรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้อื่น
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- ตามเกณฑ์คงค้าง
- เมื่องานทำ�เสร็จและส่งมอบ
- เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- ตามระยะเวลาของการให้เช่า
- ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับ
- ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
  
  โดยคำ�นึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ค่าใช้จ่าย
- ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำ�หนด
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปิด
เงินลงทุนในกองทุนเปิด ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ราคาทุนของเงินลงทุนที่
จำ�หน่ายในระหว่างปีคำ�นวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
4.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์
ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตเป็นเกณฑ์
4.5 งานระหว่างทำ�
ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นงานระหว่างทำ� ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเมื่องานทำ�เสร็จและส่งมอบ
4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหาก
ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อ “ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย”
บริษัทคำ�นวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญของบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอำ�นาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำ�เนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วม
แสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำ�หรับ งบการเงินรวม และวิธีราคาทุนสำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการ
ออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำ�นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอำ�นาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายใดๆ เงินลงทุน
ในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
หุ้นกู้แปลงสภาพ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำ�ให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระสำ�คัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนที่ได้มาหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ซึ่งจะตัดจำ�หน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ในเวลา 5 ปี
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4.9 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า
4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้
กำ�หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่าย
สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในผลการดำ�เนินงานระหว่างปี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน์
สำ�รองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานตลอดอายุการทำ�งานของพนักงาน โดยการ
ประมาณจำ�นวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำ�งานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้นการประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำ�นวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)
    บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ให้กับพนักงานที่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทกำ�หนด เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานจากการ
ทำ�งานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพันในงบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ซึ่งภาระผูกพันดังกล่าวคำ�นวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น
4.11 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำ�นวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี
เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำ�นวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษั ท รั บ รู้ ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ต้ อ งหั ก ภาษี เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ห รื อ บวกภาษี เ ป็ น หนี้ สิ น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีจากการดำ�เนินงานในอนาคตเพียงพอ
ที่จะนำ�สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับ
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์/หนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
4.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำ�นวณจากกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึก ในส่วนของผู้ถือหุ้นรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
4.13 กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยการนำ�กำ�ไรสำ�หรับปี หารด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
4.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงานระหว่างปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทร่วมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการทำ�งบการเงินรวม
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โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น และค่าเสื่อมราคา แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสำ�หรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ รวมถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้ง
ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
และข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำ�คัญได้แก่ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิด ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการ ในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

2559

109,847
271,372,880
20,850,585
292,333,312

111,596
76,517,508
45,987,938
122,617,042

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
33,946
39,051,972
20,717,648
59,803,566

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิด
รายการ
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ตราสารหนี้
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายุติธรรม

48,468
46,807,519
624,575
47,480,562

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

2559

104,970,857
406,478
105,377,335

289,179,200
1,336,628
290,515,828
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
75,971,876
194,502
76,166,378

96,000,000
1,102,704
97,102,704

เงินลงทุนในกองทุนเปิดเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุน ผลกำ�ไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปีได้นำ�ไปแสดงในงบกำ�ไรขาดทุนแล้ว ดังนี้
รายการ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
รวมผลกำ�ไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด

งบการเงินรวม
2560

2559

406,478
2,121,419
2,527,897

787,151
1,409,399
2,196,550

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
194,502
352,637
547,139

7. ลูกหนี้การค้า

581,128
373,173
954,301
หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

182,607,635
85,117,481
267,725,116

166,374,238
32,886,235
199,260,473

94,508,090
58,338,098
152,846,188

92,493,165
25,277,843
117,771,008

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชำ�ระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชำ�ระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
ค้างชำ�ระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น - สุทธิ
ตั๋วเงินรับการค้า
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

49,433,120
16,552,950
100,000
9,810,492
75,896,562
(9,810,492)
66,086,070
30,834
333,842,020

125,596,951
20,580,530
2,584,750
966,000
9,810,492
159,538,723
(9,810,492)
149,728,231
1,733,491
350,722,195

11,652,829
4,266,480
100,000
9,810,492
25,829,801
(9,810,492)
16,019,309
168,865,497

19,895,792
3,127,919
9,810,492
32,834,203
(9,810,492)
23,023,711
1,439,666
142,234,385
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้น%           มูลค่าเงินลงทุน          เงินปันผล/ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
2560
2559
2560
2559
2560
2559

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
0.28
0.28
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
0.29
0.29
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล
0.33
0.33
4. บมจ. บูติคนิวซิตี้
0.06
0.06
รวมราคาทุน
บวก ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - มูลค่ายุติธรรม
บริษัทอื่น
1. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
3. บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
รวมราคาทุน
บวก ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - บริษัทอื่น - มูลค่ายุติธรรม
กองทุนส่วนบุคคล
1. บลจ. บัวหลวง จำ�กัด
2. บลจ. กสิกรไทย จำ�กัด
รวมราคาทุน
บวก ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล - มูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัทย่อยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
บลจ. บัวหลวง จำ�กัด
บวก ผลกำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทย่อย - สุทธิ
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม)

3,981,560
5,519,382
7,510,672
1,710,000
18,721,614
175,860,447
194,582,061

3,981,560
5,519,382
7,510,672
1,710,000
18,721,614
107,894,074
126,615,688

624,483
969,439
1,966,293
54,000
3,614,215

457,954
885,140
1,201,623
2,544,717

386,397
4,072,387
51,782
4,510,566
(1,188,596)
3,321,970

386,397
4,072,387
51,782
4,510,566
1,306,070
5,816,636

57,000
57,000

51,000
115,265
356
166,621

3,671,215

2,711,338

140,000,000
160,000,000
300,000,000
12,820,132
312,820,132
510,724,163

100,000,000
100,000,000
200,000,000
4,405,164
204,405,164
336,837,488

4,000,000
4,000,000

5,000,000
5,000,000

7,671,215

7,711,338

510,724,163

49,800,807
1,491,292
51,292,099
388,129,587

-

-

7,671,215

7,711,338
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หน่วย : บาท
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน               ประเภกิจการ        ลักษณะความสัมพันธ์
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล
4. บมจ. บูติคนิวซิตี้

พาณิชย์
แฟชั่น
พาณิชย์
แฟชั่น

กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน

  ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
2560                2559
494,034,300
290,633,730
330,000,000
120,000,000

494,034,300
290,633,730
330,000,000
120,000,000

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม

หน่วย : บาท
   งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ตามวิธีส่วนได้เสีย)             (ตามวิธีราคาทุน)

สัดส่วนการถือหุ้น%

2560      2559        2560           2559          2560           2559
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
     ADVERTISING LIMITED
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

30

30
30
33.33

8,089,406
1,207,731
144,876,284 152,428,112
144,876,284 161,725,249

6,001,470
6,001,470

796,492
6,666,640
7,463,132
หน่วย : บาท

บริษัทร่วม

ประเภทกิจการ

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

เงินปันผลสำ�หรับปี

2560         2559        2560        2559
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
     ADVERTISING LIMITED
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา (USD 83.33) (USD 83.33) 2,700,000
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์(ประเทศไทย) จำ�กัด นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา 1,000,000 1,000,000
- 600,000
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทำ�โฆษณา 20,000,000 20,000,000 19,999,920 15,999,936
รวม
22,699,920 16,599,936
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนใน MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำ�นวน 150 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ KYAT 1,000 ) ในราคาหุ้นละ 49,000 บาท และบริษัท สปา ทูเดย์
ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นจำ�นวน 3,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 400 บาท บริษัทได้รับเงินจากการ
จำ�หน่ายเงินลงทุน รวมเป็นจำ�นวนเงิน 8.55 ล้านบาท รับรู้กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเข้างบกำ�ไรขาดทุน เป็นจำ�นวนเงิน 0.40 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม และ 7.75 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด ได้ลงทุนในบริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จำ�กัด เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
1,199,997 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นจำ�นวนเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการวางแผนและซื้อโฆษณาบนสื่อดิจิตอล (อินเตอร์เน็ต) เพื่อสนับสนุนแผนทางการตลาด
ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้จำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด เป็นจำ�นวน 66,667 หุ้น (ราคาตามมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 500 บาท บริษัทได้รับเงินจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน เป็นจำ�นวนเงิน 33.33 ล้านบาท รับรู้กำ�ไรจากการ
จำ�หน่ายเงินลงทุนเข้างบกำ�ไรขาดทุน เป็นจำ�นวนเงิน 17.92 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 32.67 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ต่อมา บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด จากกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ในราคา
หุ้นละ 500 บาท รวมเงินลงทุน 600,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
งบการเงินของบริษัทร่วมที่นำ�มาใช้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ถือตามข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนรวมสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2560                      2559
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำ�กัด
รวม

1,620,568
(76,480)
27,860,003
29,404,091

24,022
1,510,218
34,171,209
301,355
36,006,804

บริษัทได้เปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัท ดิจินคร จำ�กัด จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน ไตรมาส 3/2559
ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำ�กัด ได้จดทะเบียนเสร็จการชำ�ระบัญชีโดยได้คืนทุน และส่วน
เกินทุนแบ่งชำ�ระให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังนี้

บริษัท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินรวม

กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี

2560         2559         2560        2559         2560        2559
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
     ADVERTISING LIMITED
บริษัท สปา ทูเดย์ ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จำ�กัด

1,045.23
-

42.12
19.59
761.72
-

99

541.75
-

10.12
15.48
299.27
-

5.40
(0.25)
92.87
-

0.08
5.03
102.52
0.75

บริ ษทั มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด

1,045.23
-

761.72
-

541.75
-

. เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษัทษย่ัทอย่ยอย
10.
สัดส่ วนการถือหุน้ %

2559

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เฟมไลน์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งบอร์ด พลัส จํากัด
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จํากัด**
บริ ษทั ดิจินคร จํากัด**

99.99
99.99
40.00
40.00

86.48
99.99
40.00
40.00

รวมราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

299.27
-

.
-

.
0.75

หน่ววยย :: บาท
หน่
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน)

2559

18,966,010
* 3,385,631
1,400,000
2,400,000

3,459,400
* 3,385,631
1,400,000
2,400,000

26,151,641
* (,,)

10,645,031
* (,,)

22,766,010

7,259,400

** **
มีสิทมีธิสอิ ทอกเสี
งทั้งทางตรงและทางอ้
อมเกินกว่อากึมเกิ
่งหนึน่งกว่
ของสิ
ในการออกเสี
้งหมด หรือมียองทั
ำ�นาจในการควบคุ
ธิ อยอกเสี
ยงทั้งทางตรงและทางอ้
ากึท่ งธิหนึ
่ งของสิ ทธิยงทั
ในการออกเสี
าํ นาจ
้ งหมด หรื อมีมอนโยบาย
การเงิ
นและการดำ�มเนินโยบายการเงิ
นงานของบริษัทนย่และการดํ
อย
ในการควบคุ
าเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพิ่มจำ�นวน 5,403 หุ้น
ในเดื อนพฤศจิ กายน  บริ ษ ทั ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั เฟมไลน์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั เพิ่ ม
(ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 2,870 บาท โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 4,006 หุ้น และซื้อจากบุคคลอื่นอีก
จํานวน
,
้นละอ100
บาท)ษัทราคาหุ
่เกี่ ยวข้ของทุ
องกันนจดทะเบี
จํานวนยน
้ อจากบุ
1,397
หุ้น การซื
้อหุ้นหุเพิ้น่ม(ราคาตามมู
ทำ�ให้บริษัทมีสลัดค่ส่าวหุนการถื
หุ้นในบริ
เฟมไลน์้นละ
จำ�กั,
ด คิดเป็บาท
นสัดโดยซื
ส่วนการถื
อหุ้นร้คอคลที
ยละ 99.99
เมื่อหุวันน
่ 11 เมษายน
ลงทุนหุในหุ
สามัญ้ อของบริ
จินบครริ ษจำทั �กัมีดสเป็
นวน 400,000
หุ้น ษ(ราคาตามมู
ลค่จําหุากั้นละ
,
้ ทีและซื
คคลอืบริ่นษอีัทกได้,
น้ ้นการซื
หุ น้ เพิ-่มษ1ัททําดิ-ให้
ัดส่นวจำ�นการถื
อหุ น้ ในบริ
ทั เฟมไลน์
ด
้ อจากบุ2559
10 บาท)
ดส่วนการถื
อยละ.
40 ของทุ
คิดเป็ นคิดสัเป็
ดส่นวสันการถื
อหุน้ อหุร้้นอร้ยละ
ของทุนนจดทะเบี
จดทะเบียนยนและเรียกชำ�ระแล้วในราคา หุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 2,400,000 บาท
หน่
หน่ววย:ย: บาท

เมื่ อวันที่  เมษายน  บริ ษ ัทได้ลงทุ นในหุ ้ นสามัญ ของบริ ษ ัท ดิ จิ นคร จํากัด เป็ นจํานวน ,000 หุ ้ น
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
เงินปั นผลสําหรับปี
จการ อ หุ ้ น ร้ อ ยละ  ของทุ น จดทะเบี ย น และเรี ย กชําระแล้ว
(ราคาตามมูบริล ค่ษทั าหุย่อ้ นย ละ  บาท) คิ ด เป็ นสัประเภทกิ
ด ส่ ว นการถื

2559


ในราคา
หุ
น
้
ละ

บาท
เป็
น
เงิ
น
,400,000
บาท
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั เฟมไลน์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งบอร์ด พลัส จํากัด
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
บริ ษทั ดิจินคร จํากัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ บริ ษทั ดิจินคร จํากัด
บริ ษทั เฟมไลน์ จํากัด
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
รวม

นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา

4,000,000

4,000,000

บริ การด้านประชาสัมพันธ์

,,000

,,

-

-

3,500,000

3,500,000

2,100,000

1,260,000

6,000,000

6,000,000

-

-

4,000,000

4,000,000

-

-

3,500,000

3,500,000

นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา
นายหน้าตัวแทนรับจ้างทําโฆษณา
บริ การด้านประชาสัมพันธ์

103,782,000

105,882,000

31,134,600

32,394,600

รายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย
รายการทีเ่ กิดขึน้ กับบริษัทย่ อย
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง
บริบริษษัทัทย่เฟมไลน์
อยทีบ่ ริษจำัท�ถืกัดอหุ้นโดยตรง
    ในเดื
นเมษายน จํ2559
บริษัทอเฟมไลน์
ากัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจินคร จำ�กัด เป็นจำ�นวน 50,000 หุ้น (ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
ในเดือนเมษายน  ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดิจินคร จํากัด เป็ นจํานวน ,000 หุ น้ (ราคาตามมูลค่าหุ น้
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
ละ  อบาท)
คิดเป็ 2559
นสัดส่ได้วนการถื
อหุ้น้นสามั
ร้อญยละ
 ของทุ
ยกชํ40,000
าระแล้วหุในราคาหุ
้นละ  บาท เป็ นเงิน
           ในเดื
นเมษายน
ลงทุนในหุ
ของบริ
ษัท ดินจจดทะเบี
ินคร จำ�กัยดนเป็และเรี
นจำ�นวน
้น (ราคาตาม

,000 บาท

100
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ในเดื อนเมษายน  ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดิจินคร จํากัด เป็ นจํานวน ,000 หุ ้น (ราคาตาม

- 1 -

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
11.
. เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนระยะยาวอื่
ระยะยาวอืน น่
หน่หน่วยวย: : บาท
สัดส่ วนการถือหุน้
(%)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
 255
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด
0.08
0.08
ราชาอูชิโน จํากัด
1.50
1.50
1.00
เทรชเชอร์ ฮิลล์ จํากัด
1.00
0.38
แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จํากัด
0.38
ทรัพย์สินสหพัฒน์ จํากัด
2.50
2.50
1.50
อีสเทิร์น รับเบอร์ จํากัด
1.50
สเปคไทย จํากัด (มหาชน)
4.64
4.64
2.00
เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
2.00
อิมพีเรี ยล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด 0.70
0.70
10.00 10.00
ไทยฟลายอิ้ง เมนเท็นแนนซ์ จํากัด
1.00
เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จํากัด
1.00
7.14
วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จํากัด
7.14
1.67
ธานรา จํากัด
1.67
3.93
พินนาเคิล ทราเวิล จํากัด
3.93
แดรี่ ไทย จํากัด
3.04
3.04
ซันร้อยแปด จํากัด
1.27
0.42
ร่ วมประโยชน์ จํากัด
5.71
5.71
อเมริ กนั ฟู้ ด จํากัด
.
งบการเงินรวมและ

1. บริ ษทั
2. บริ ษทั
3. บริ ษทั
4. บริ ษทั
5. บริ ษทั
6. บริ ษทั
7. บริ ษทั
8. บริ ษทั
9. บริ ษทั
10. บริ ษทั
11. บริ ษทั
12. บริ ษทั
13. บริ ษทั
14. บริ ษทั
15. บริ ษทั
16. บริ ษทั
17. บริ ษทั
18. บริ ษทั

รวมราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการลดทุน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น - สุ ทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สลากออมสิ นพิเศษ งวดที่  ( ปี )
(ครบกําหนดวันที่  กันยายน )
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ (งบการเงินรวม)

มูลค่าเงินลงทุน

1,000,000
1,533,500
* 2,000,000
** 1,387,500
500,000
* 450,
* 9,280,
1,000,000
* 6,250,
* 200,
400,
1,568,000
1,500,000
* 122,500
** 5,850,000
** 2,531,260
20,000,000
4,200,000
59,772,760
**(6,112,495)
*(18,171,810)
35,488,455

255
1,000,000
1,533,500
* 2,000,000
** 1,387,500
500,000
* 450,000
* 9,280,000
1,000,000
* 6,250,000
* 200,000
400,000
2,240,000
1,500,000
* 122,500
** 5,850,000
** 1,687,500
20,000,000
55,401,000
** (,112,495)
*(,033,460)

,000,000
36,488,455

31,255,045

เงินปั นผลสําหรับปี

300,000
182,250
34,687
20,000
100,000
120,000
885,948
1,000,000
2,642,885


300,000
18,225
50,000
120,000
42,188
2,000,000
2,530,413

31,255,045

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ซันร้อยแปด จำ�กัด จำ�นวน 84,376 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ในเดื อนธันวาคม  บริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุ นในหุ ้นสามัญ บริ ษทั ซันร้ อยแปด จํากัด จํานวน , หุ ้น
เป็นจำ�นวนเงิน 0.84 ล้านบาท
มูในเดื
ลค่าอหุนพฤศจิ
น้ ละ กายน
บาท2560
เป็ นบริ
จําษนวนเงิ
นบาท
ัทได้ซื้อนเงิ.
นลงทุล้นาในหุ
้นสามัญ บริษัท อเมริกันฟู้ด จำ�กัด จำ�นวน 420,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็นจำ�นวนเงิในเดื
น 4.20
ล้านบาท
อนพฤศจิ
กายน  บริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ บริ ษทั อเมริ กนั ฟู้ ด จํากัด จํานวน , หุ ้น

มูลค่าหุน้ ละ  บาท เป็ นจํานวนเงิน . ล้านบาท
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ในเดื อนกรกฎาคม  บริ ษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน
, หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ  บาท คงเหลือจํานวน , หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ  บาท บริ ษทั ได้บนั ทึกลดเงินลงทุน
ตามสัในเดื
ดส่ วอนการลงทุ
ด้รับคืนเอ็เป็ดนดูเจํคชัานวน
,)บาท
นกรกฎาคมนของบริ
2560 บริษษทั ัทที่ไวาเซดะ
่น (ไทยแลนด์
จำ�กัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 313,600 หุ้น
ษทั วาเซดะ
(ไทยแลนด์
ด ได้นลลงทุ
ดทุนนตามสั
จดทะเบี
ยนจากเดิ
ม
มูลค่าหุ้นในเดื
ละ 100อนกรกฎาคม
บาท คงเหลือจำ
�นวน บริ
219,520
หุ้น มูลค่เอ็
าหุด้นดูละเคชั
100่น บาท
บริษัทได้บ) ันจํทึากกัลดเงิ
ดส่วนการลงทุ
นของ
บริ
ัทที่ได้,000
รับคืนเป็นหุจำ�้นนวน
จําษนวน
มูล672,000
ค่าหุ ้นละบาท
 บาท คงเหลือจํานวน ,600 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ  บาท บริ ษทั ได้บนั ทึก
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำ�นวน 448,000 หุ้น
ลดเงินลงทุนตามสัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ที่ได้รับคืนเป็ นจํานวน ,000 บาท
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจำ�นวน 313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทได้บันทึกลดเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของ
บริษัทที่ได้รับคืนเป็นจำ�นวน 960,000 บาท

. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

12. เงินเมืลงทุ
่อวันในหุ
ที่ 22้นกูมิ้แถปลงสภาพ
ุนายน 2560 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้
วันที่ 22นหุมิถ้ นุนกูายน
2560 บริษัทได้
ในหุ้นนกู้แไม่
ปลงสภาพชนิ
ชื่อผูผ้ถูแ้ ือทนผู
มีสิทถ้ธิแื อปลงสภาพเป็
นหุ้นษสามั
ญ และเป็
้แ ปลงสภาพที
สามัญเมื่อและเป็
่ ไม่ลงทุ
มี ปนระกั
ด้อยสิ ท ธิดระบุ
และมี
หุ ้ น กู้ ของบริ
ัท สหพั
ฒ นานหุ้นกู้
แปลงสภาพที่ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือ
เตอร์ษัทโดัฮลดิ
กัด (มหาชน)
ตามสั
้ ในบริ ษทั ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุอิ้นนในบริ
งกล่้งาวจําโดยมี
รายละเอียดดั
งนี้ ดส่ วนการถือหุ น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ครั้ งที่
/

อัตราดอกเบี้ ย กําหนดรับ

อายุหุ้นกู้ อัตราการแปลงสภาพ

2560
ครบกําหนด

จํานวนหน่วย จํานวนเงิน

(%) ต่อปี

ดอกเบี้ ย*

(ปี )

(บาท : หุ ้นสามัญ)**

ไถ่ถอน

(หน่วย)

(พันบาท)

.

ทุก  เดือน



 : 1

 มิ .ย. 

,235

,235

*งวดการรั
บดอกเบี
ปี ละ
นทีของเดื
่  ของเดื
อนมีมินถาคม
ายน และธั
กันยายน
และธันกปีวาคมของทุ
กปี ้นกู้
*งวดการรับดอกเบี
้ยปี้ ยละ
4 ครั ้งครัทุ้ งกวัทุนกทีวั่ 29
อนมีนาคม
ุนายนมิกัถนุ นยายน
นวาคมของทุ
ตลอดอายุของหุ
แปลงสภาพ
ตลอดอายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
**หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 22.222222 หุ้นสามัญ แปลงสภาพได้ปี ละ 4 ครั้ง โดยเริ่ม
**หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ  หน่วย สามารถแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ 22.222222 หุน้ สามัญ แปลงสภาพได้ปีละ 4 ครั้ง
แปลงสภาพได้ในเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ
โดยเริ่ มแปลงสภาพได้ในเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
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ราคาทุน
 มกราคม 
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจ่าย
โอน/รับโอน
 ธันวาคม 
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
 มกราคม 
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
 ธันวาคม 
 ธันวาคม 

งบการเงินรวม

.13.ทีด่ ทีิน่ดอาคารและอุ
ปกรณ์
ินอาคารและอุ
ปกรณ์

159,185,183
159,185,183

-

,185,183
,185,183
159,185,183

ที่ดิน

24,854,195
24,294,229

81,798,264
2,608,255
(4,342,407)
80,064,112
3,376,427
83,440,539

,588,150
18,675,294
(4,342,410)
4,997,273
104,918,307
2,816,461
107,734,768

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

6,468,059
6,068,122

78,890,803
2,896,639
(,039,448)
80,747,994
2,488,017
(1,188,252)
82,047,759

84,943,160
3,332,373
(1,059,480)
87,216,053
2,088,122
(1,188,294)
88,115,881

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

- 20 -

6,396,492
5,023,930

33,500,520
1,746,702
(2,583,947)
32,663,275
917,960
(4,273,398)
29,307,837

42,109,167
(3,049,400)
39,059,767
(4,728,000)
34,331,767

ยานพาหนะ

-

-

4,452,273
,
(4,997,273)
-

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

196,903,929
194,571,464

194,189,587
7,251,596
(7,965,802)
193,475,381
6,782,404
(5,461,650)
194,796,135

376,277,933
22,552,667
(8,451,290)
390,379,310
4,904,583
(5,916,294)
389,367,599

รวม

หน่วย : บาท
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ราคาทุน
 มกราคม 
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจ่าย
โอน/รับโอน
 ธันวาคม 
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
 มกราคม 
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 
จําหน่าย/ตัดจ่าย
 ธันวาคม 
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
 ธันวาคม 
 ธันวาคม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

159,185,183
159,185,183

-

,185,183
,185,183
159,185,183

ที่ดิน

14,138,309
12,988,816

66,858,289
2,250,534
69,108,823
1,682,063
,790,886

70,628,779
9,644,418
2,973,935
,247,132
532,570
83,779,702

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

2,610,931
2,196,901

61,329,076
1,572,075
62,901,151
1,102,536
64,003,687

64,308,142
1,203,940
65,512,082
688,506
66,200,588

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

- 21 -

1,881,220
1,210,432

21,909,572
1,239,771
(2,009,547)
21,139,796
506,187
(3,583,399)
18,062,584

25,251,016
(2,230,000)
23,021,016
(3,748,000)
19,273,016

ยานพาหนะ

-

-

2,973,935
(2,973,935)
-

สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

177,815,643
175,581,332

150,096,937
5,062,380
(2,009,547)
153,149,770
3,290,78
(3,583,399)
152,857,157

322,347,055
10,848,358
(2,230,000)
330,965,413
1,221,076
(3,748,000)
328,438,489

รวม

หน่วย : บาท

- 22 4. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ราคาทุน
 มกราคม 
ซื้อเพิม่
 ธันวาคม 
 ธันวาคม 
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
 มกราคม 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2559
 ธันวาคม 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560
 ธันวาคม 
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
 ธันวาคม 
 ธันวาคม 

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

28,000
28,000
28,000
3,351
3,351
5,599
8,950
24,649
19,050

. 15.
ระยะยาวของพนั
สํ ารองผลประโยชน์
สำ�รองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักกงาน
งาน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม



รายการ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี

47,739,793

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

2,280,032

บวก ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

105

44,464,865
-





27,659,856

26,126,984

849,788

-

2,595,017

2,279,541

1,442,309

1,370,992

1,101,152

1,967,390

622,983

1,133,883

(8,285,835)

(972,003)

(8,285,835)

(972,003)

45,430,159

47,739,793

22,289,101

27,659,856

- 23 สมมติ
าํ คัญในการประมาณการตามหลั
กคณิ
ตศาสตร์
ภัย นณสรุวันปได้
ที่ปดระเมิ
สมมติ
ฐานทีฐ่สานที
ำ�คัญ่สในการประมาณการตามหลั
กคณิตศาสตร์
ประกั
นภัย ณปวัระกั
นที่ปนระเมิ
ังนี้ น สรุ ปได้ดงั นี้
รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)
- อายุต้ งั แต่  ปี ถึง  ปี
- อายุต้ งั แต่  ปี ถึง  ปี
- อายุต้ งั แต่  ปี ถึง  ปี
- อายุต้ งั แต่  ปี ถึง  ปี

งบการเงินรวม

ร้อยละ (ต่อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ









2.08 - 2.11
6.43
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16. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำ�รองตาม
ติ บ�ริไรสุ
ษ ัททมหาชนจํ
นบริ
ษ ัท ต้อ งจัาดมีสรรกํ
ธิ ป ระจํ
ส่ ว นหนึ
ง ไว้า
กฎหมายไม่ตามพระราชบั
น้อยกว่าร้อยละห้ญาญั
ของกำ
ธิประจำ�ปี าหักักดด้วพ.ศ.
ยยอดขาดทุ
สะสมยกมา(ถ้
) จนกว่าาไรสุ
ทุนสำท�รองนี
้จะมีาจปีำ�นวนไม่
น้อ่ ยกว่
ร้อยละสิ
ยน ทุนสำ�รองดังกล่นา้อวจะนำ
ยเงินปัานของกํ
ผลไม่ได้าไรสุ
บริษทัทธิได้ปจระจํ
ัดสรรทุ
่กฎหมาย
เป็ นเงิบของทุ
น ทุ นนสํจดทะเบี
ารองตามกฎหมายไม่
ยกว่�าไปจ่
ร้ อายละห้
าปีนหัสำ�กรองตามกฎหมายครบตามที
ด้วยยอดขาดทุ นสะสมยกมา
กำ�หนดแล้
(ถ้ า มี )วจนกว่ า ทุ น สํ า รองนี้ จะมี จ ํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บของทุ น จดทะเบี ย น ทุ น สํ า รองดั ง กล่ า ว
17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ
จะนํเมื่าไปจ่
ปั นผลไม่
ได้ ทีบริ่ประชุ
ษทั มได้
จดั ญสรรทุ
สํารองตามกฎหมายครบตามที
อวันทีา่ยเงิ
27นเมษายน
2560
สามั
ผู้ถือหุ้นนของบริ
ษัท ครั้งที่ 23 ประจำ�ปี 2560่กฎหมายกํ
ได้มีมติอนุามหนดแล้
ัติให้จ่ายเงิว นปันผล จากผล
การดำ�เนินงานประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 7,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 7 บาท เป็นจำ�นวนเงิน 52.50 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลแล้ว

7.ในวัเงินนที่ ปั24นผลจ่
ายและค่
าตอบแทนกรรมการ
พฤษภาคม
2560
และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ล้านบาท
น ทีเมษายน
่  เมษายน
่ ป ระชุ
ญ ผูถ้ ื อษหุัท้นครัของบริ
ัท ครั�ปี้ งที2559
่  ประจํ
ได้นมปัี มนติผลจากผล
อนุ มตั ิ
เมื่อเมื
วัน่ อที่ วั28
2559 ที
่ประชุทีมสามั
ญผูม้ถสามั
ือหุ้นของบริ
้งที่ 22 ษประจำ
มีมติอนุาปีมัต
ิให้จ่ายเงิ
2
การดำให้�เนิ
งานประจำ
�ปี 2558
ในอัตราหุา้นเนิละนงานประจํ
6 บาท เป็นาจำปี�นวนเงิ
ล้านบาท
บริษัท จ่หุายเงิ
นปันผลแล้
2559
จ่านยเงิ
นปั นผล
จากผลการดํ
นจํ45านวน
,500,000
้น ในอั
ตราหุว้นในวัละนที่ 24
บาทพฤษภาคม
เป็ นจํานวน
และมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินปีละไม่เกิน 6 ล้านบาท
เงิ น า.
ล้านบาท
บริ ษษณะของค่
ทั จ่ายเงิ น ปัานใช้ผลแล้
วในวัน ที่  พฤษภาคม  และมี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั สามารถ
8.18.การจํ
การจำ�แนกค่
แนกค่าาใช้
ใช้จจ่ า่ายตามลั
ยตามลักกษณะของค่
าใช้จ่าจย่ าย
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินปี ละไม่เกิน  ล้านบาท
หน่วย : บาท
เมื่ อ วัน ที่  เมษายน  ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ งบการเงิ
ื อ หุ ้ น ของบริ
าปีนเฉพาะกิ
 มีจมการติ อ นุ ม ัติ
นรวม ษ ัท ครั้ งที่  ประจํ
งบการเงิ
รายการ
ในอัตราหุ ้นละ
 บาท เป็ นจํานวนเงิ
 น  ล้านบาท
บริ ษทั
ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 
จ่ต้านยเงิ
น ผลแล้
วในวั
น ที่ า พฤษภาคม 399,139,867
และมี มติ อนุ มตั 413,249,468
ิ ให้บ ริ ษ ทั สามารถจ่
ายค่าตอบแทนกรรมการ
ทุนนค่ปัาบริ
การและค่
านายหน้
127,009,292
145,778,824
ในวงเงิ
นปี ละไม่เกิน  ล้าบ้ นบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู
ริ หาร
42,519,561
25,378,214
27,606,845
40,117,801
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

203,272,604

189,871,115

83,808,829

81,852,572

ค่าเสื่ อมราคา

6,782,404

7,251,596

ค่าตัดจําหน่าย

5,599

3,351

3,290,786
-

5,062,380
-

31,242,294

43,493,366

14,713,646

23,021,130

680,560,569

696,388,457

254,200,767

283,321,751

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

9.กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
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เพื่อเป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทํางาน(เกษียณ) ตาม
ระเบี ย บของบริ ษั ท โดยพนั ก งานจ่ า ยสะสมส่ ว นหนึ่ ง และบริ ษั ท จ่ ายสมทบอี ก ส่ ว นหนึ่ งในอัต รา 2-%

ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
เพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
19.กองทุเงินนสำสมทบกองทุ
�รองเลี้ยงชีพพนั
นสํกางาน
รองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่จ่ายสําหรับพนักงานและได้บนั ทึกเป็ น
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม  และ  เป็ นจํานวนเงิน . ล้านบาท (เฉพาะ
ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำ�งาน(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่าย
กิสะสมส่
จการว.
นบาท)ษัทและ
. ล้กส่านบาท
(เฉพาะกิ
จการ .นเดืล้าอนบาท)
ตามลํ
นหนึ่งล้าและบริ
จ่ายสมทบอี
วนหนึ่งในอั
ตรา 2-5%ของเงิ
น ทั้งนี้ บริ
ษัทได้าดัแบต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จำ�กัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

. ภาษีเงินเงิได้
นสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จ่ายสำ�หรับพนักงานและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธัภาษี
นวาคมเงิ2560
เป็นจำ�นวนเงินข6.77
ล้านบาท
(เฉพาะกิจษการท
การ 0.89
ล้านบาท)
�ดับ
นได้และ
นิติ2559
บุคคลทางภาษี
องบริ
ษทั และบริ
ั ย่3.15
อย ล้สํานบาท)
าหรับและ
ปี สิ4.25
นที่ (เฉพาะกิ
 ธันจวาคม
และตามลำ
้ นสุ ดล้าวันบาท
20. ภาษีเงินได้
คํานวณจากกํ
าไรหรื อขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำ�นวณจากกำ�ไรหรือ
เช่น เงินทางบั
นปันญผลรั
บบหรื
นรายจ่แาละรายจ่
ยที่ตอ้ งห้
านวณภาษี
เงินได้
เช่นเงิหนี
ขาดทุ
ชี ปรั
ปรุงอด้เป็วยรายได้
ายอื่ามในการคํ
นบางรายการที
่ได้รับการยกเว้
นภาษี
นได้้ ส
เช่งสั
น ยเงิจะสู
นปันญผลรับ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้อง
ห้ามในการคำ
เช่น หนี้สงสั
ภาษี�นวณภาษี
เงินได้นเิตงิิบนไดุ้คคลของบริ
ษทยั จะสู
คําญนวณในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท คำ�นวณในอัตราร้อยละ 20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
คํานวณในอัตราร้อยละ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
คำ�นวณในอัตราร้อยละ 20
่ายภาษี
าใช้จ่าจยภาษี
งินทได้
ับรู ้ใ�นงบกํ
น ประกอบด้
วย
ค่ค่าใช้
เงินเได้
ี่รับรูท้ใี่รนงบกำ
ไรขาดทุาไรขาดทุ
น ประกอบด้
วย
หน่
หน่ววยย : บาท

รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม

9

9
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
27,369,933
,,
,134,179
6,203,904
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
,255,339
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
,003,359
(1,136,928)
(,224)
- 25 ค่ าใช้ จ่ายภาษี
ณ วันเงิทีน่ได้ ธันวาคม  และ  สิ นทรั28,373,292
พย์/หนี้ สิ นภาษี เ19,513,269
งิ นได้รอการตัดบัญ13,389,518
ชี ประกอบด้วย 5,846,680
ผลแตกต่าง

ชัณว่ คราว
วันที่ ดั31งต่ธัอนไปนี
วาคม้ 2560 และ 2559 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย ผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้
รายการ

ผลสะสมของผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในงบกําไรขาดทุน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
การคํานวณค่าเสื่ อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี
รวม
ผลแตกต่ างชั่วคราวทีร่ ับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รับรู้ในองค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
¤ ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
- รับรู้ในกําไรสะสม
¤ สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม


9,810,492
(406,478)
24,284,305
43,150,127
(1,695,708)
75,142,738

9,810,492
24,145,955
47,739,793
(1,536,709)
80,159,531

หน่ววยย : บาท
หน่
งบการเงินเฉพาะกิจการ



9,810,492
(194,501)
24,284,305
21,439,313
55,339,609

9,810,492
24,145,955
27,659,856
61,616,303

(187,491,983) (115,096,600) (187,491,983) (113,605,308)
2,280,032
(110,069,213)
(22,013,842)

849,788
(34,937,069) (131,302,586)
(6,987,414) (26,260,517)

(51,989,005)
(10,397,801)

. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
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กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพี
ยงธุ รกิ จเดี ยว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูล ทาง
การเงินจําแนกตามส่ วนงานที่จะต้องเปิ ดเผย

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(22,013,842)

(6,987,414)

(26,260,517)

(10,397,801)

. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุ รกิ จเดี ยว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูล ทาง
21. การเสนอข้
มูลทางการเงิ
นจำ�แนกตามส่
การเงินจําอแนกตามส่
วนงานที
่จะต้องเปิวนงาน
ดเผย
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไม่มีการเสนอข้อมูล ทางการเงินจำ�แนกตามส่วน
.
ชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
งานทีรายการบั
่จะต้องเปิดญเผย
จการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการเป็ นกรรมการบริ ษทั
รกิ่เจกีกั่ยบวข้บุอคงกัคลและกิ
22. รายการบับริ
ญชีษกทั ับมีบุรคายการทางธุ
คลและกิจการที
น
ัทมีรายการทางธุ
รกิจอกัการมี
บบุคคลและกิ
กี่ยวข้องกัน ซึ่งเกีว่ยนร่
วข้อวงกั
นกรรมการบริ
ษัทหรือโดยการถืธอุ รหุกิ้นจหรืและ
อ
หรืบริอษโดยการถื
อหุ ้นหรื
ผถู ้ ือหุ ้นจการที
หรื อ่เกรรมการบางส่
มกันนโดยการเป็
รายการดั
งกล่าวเป็ นไปตามปกติ
การมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั บูติคนิวซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟดู ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วมอิสสระ จํากัด
บริ ษทั วินเทอร์ อีเจนซี่ จํากัด
HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดูหมายเหตุขอ้ 
ดูหมายเหตุขอ้ 

ความสัมพันธ์

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย และคู่สมรสกรรมการบริ ษทั
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- 26 รายการบั
บุคคลและกิ
จการที
เ่ กีอย่ งกั
วข้นอทีงกั่สนำ�คัทีญส่ มีํ าคัดญังนีมี้ ดังนี้
รายการบั
ญชีกญับชีบุกคบั คลและกิ
จการที
่เกี่ยวข้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน



งบการเงินรวม

หน่ววยย:: บาท
หน่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2559

ลูกหนี้การค้า
-บริ ษทั ย่อย

3,417,424

1,309,658

11,447,287
3,417,424

19,428,290
1,309,658

264,307,692

197,950,815

137,981,477

97,033,060

267,725,116

199,260,473

152,846,188

117,771,008

-

-

227,582

60,383

229,260

-

229,260

-

229,260

-

456,842

60,383

194,582,061

126,615,688

194,582,061

126,615,688

11,235,000

-

11,235,000

-

11,497,220

-

11,497,220

-

8,550,000

-

8,550,000

-

-

33,333,500

-

33,333,500

8,550,000

33,333,500

8,550,000

33,333,500

-

17,557,054

-

11,643,740

-บริ ษทั ย่อย

-

-

5,230,996

3,818,707

-บริ ษทั ร่ วม

6,871,624

12,915,874

6,490,306

11,714,138

15,465,171

69,868,904

468,530

31,912,828

22,336,795

82,784,778

12,189,832

47,445,673

-

-

297,500

297,500

552,000

552,000

552,000

552,000

552,000

552,000

849,500

849,500

-บริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย- มูลค่ายุติธรรม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุ )
เงินลงทุนในหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
-บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
-บุคคลที่เกี่ยวข้อง
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ซื้ อคอนโดมิเนียม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า

-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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- 2 รายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่  ธันวาคม
รายได้จากการให้บริ การและค่านายหน้า
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ต้นทุนการให้บริ การและค่านายหน้า
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ร่ วม
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น
-บริ ษทั ย่อย
-บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
342,111,874
342,111,874

875,000
335,653,778
336,528,778

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
14,737,714
107,916,420
122,654,134

8,769,685
875,000
91,506,887
101,151,572

18,328,864

-

40,420,338

-

300,000
2,856,080
3,156,080

2,400,000
2,753,580
5,153,580

5,085,600
300,000
2,856,080
8,241,680

4,721,600
2,400,000
2,753,580
9,875,180

3,614,215
3,614,215

2,544,71
2,544,71

105,882,000
22,699,920
3,614,215
132,196,135

32,394,600
16,599,936
2,544,717
51,539,253

8,605,079
22,171,470
30,776,549

7,601,990
5,284,394
12,886,384

27,706,392
6,486,069
34,192,461

3,932,907
4,653,381
640,080
9,226,368

120,000
120,000

440,000
440,000

120,000
120,000

30,000
360,000
390,000

. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
23. ภาระผู23.1
กพันและหนี
ินที่อธัาจจะเกิ
ขึ้นภายหน้
า ษทั มี หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นจากหนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคาร
ณ วันที้ส่ 
นวาคมด2560
กลุ่มบริ
23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำ�ประกัน
พาณิ ชย์เพื่อคํ้าประกันต่อหน่ วยงานราชการเป็ นจํานวน 1.16 ล้านบาท โดยนําเงินฝากประจําประเภท 
ต่อหน่วยงานราชการเป็นจำ�นวน 1.16 ล้านบาท โดยนำ�เงินฝากประจำ�ประเภท 3 เดือน ไปเป็นหลักประกันการออก หนังสือค้ำ�ประกัน
นหลัก2560
ประกับรินษการออก
23.2 ณ วัเดื
นทีอ่ น31ไปเป็
ธันวาคม
ัทมีวงเงินหนั
เบิกงสืเกิอนคํบั้ าญประกั
ชีที่ยังนไม่ได้ใช้จากธนาคารพาณิชย์รวม 12 ล้านบาท ซึ่งค้ำ�ประกัน
23.2านหนึ
ณ วั่งนของบริ
ที่  ษธััทนวาคม
ทั มีวงเงิ
ด้ใช้จคากธนาคารพาณิ
โดยกรรมการท่
ในวงเงิ2560
น 10บริล้าษนบาท
ส่วนนทีเบิ่เกหลืเกิอนไม่บัมญีหชีลัทกี่ยทรังั ไม่
พย์ไและบุ
คลค้ำ�ประกัน ชย์รวม 12 ล้านบาท
23.3 ณ วัซึน่ ทีงคํ่ 31
ธันวาคม
2560 บริษัทมีาวนหนึ
งเงิน่ งForward
200,000
USD่เหลืจากจำ
USD หรือ
นโดยกรรมการท่
ของบริ ษทัContract
ในวงเงินคงเหลื
10 ล้อานบาท
ส่ วนที
อไม่�นวน
มีหลัก200,000
ทรัพย์ และ
้ าประกั
เทียบเท่า
บุคคลคํ้าประกัน
23.3 ณ วันที่  ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จากจํานวน 200,000
USD หรื อเทียบเท่า
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24. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริษัทได้มีการจัดประเภทบัญชีใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
มายังบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินธุรกิจ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบีจำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน)
ในวันเดียวกัน ส่วนบริษัท เฟมไลน์ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
26.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี ดูหมายเหตุ 4
26.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในสัญญา ซึ่ง
  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อมีไม่มาก ซึ่งเกิดจากการให้บริการและเป็นนายหน้าแก่ลูกค้า
  ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยได้มีการติดตามพฤติกรรมและการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
  การค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงคาดได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญ
   
  จากความเสี่ยงนี้
- สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
  ได้หักสำ�รองต่างๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำ�รองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุด
  ของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
26.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวด
ปัจจุบันและงวดต่อๆไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มี
การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
26.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบ
  กำ�หนดในระยะเวลาอันใกล้
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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MAMA

Ready

CH 7 HD

Lipon F

Farmhouse

Lipton Iced Tea

Mont Fleur

Wacoal Bloom

BSC

Neutrogena

Bluescope Zacs

Kodomo

Quantum

DG Goat Milk

Arrow

Soil Mate

Panasonic

Hi Class

School
Project
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด

ปที่ 11 ภายใตแนวความคิด “กี่ทอ กี่ฝน ก็ปนได”

ในป 2560 นับเปนปที่ 11 ปแลว ที่บริษัทฯ รวมกับลูกคาจัดกิจกรรมสงเสริมสังคม (CSR) ภายใตโครงการ
School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัดตอเนื่องเปนประจำทุกป ในปนี้ บริษัทฯ
ยังคงสานตอความตั้งใจนี้ภายใตแนวคิด “กี่ทอ กี่ฝน ก็ปนได” ดวยการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน
หลักสูตรการทอผาทองถิ่นใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี เพื่อสานตอภูมิปญญา
การทอผา ใหเด็กๆ ไดมีฝมือ ปญญา และวิชาติดตัวตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทจัดใหมีกิจกรรมการประกวดการทำผามัดยอม การออกแบบลายผาและการทอผามัดหมี่ลาย
ทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในบานเกิดของตน และมีเวทีในการแสดงความสามารถเพื่อให
มีกำลังใจอนุรักษและสานตอมรดกทางปญญาของ จ.ลพบุรี สืบไป
บริษัทฯ และพนักงานเปนตัวแทนลูกคาทุกทาน ในการสงมอบสิ่งดีๆ ใหกับโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
จ.ลพบุรี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยรวมทำกิจกรรมผามัดยอมกับเหลานองๆนักเรียน พรอมทั้ง
บริจาคหนังสือหองสมุด เครื่องเขียน ของเลน และทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเปนของขวัญ
ใหนองๆ มีกำลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กำลังจะมาถึง เพื่อแบงปนความสุขรวมกัน
ทั้งผูใหและผูรับ

“โครงการถนนศรีอยุธยาสีเขียว”

บริษัทและกลุมฟารอีสท กรุป ไดเขารวมเปนพันธมิตรในภาคีเครือขาย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya
Road Goes Green)” ซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางสมาชิกอาคารสูงและสวนราชการที่ตั้งอยูบนถนน
ศรีอยุธยา เพื่อเสริมสรางความรวมมือและจิตสำนึกในดานการจัดการและอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกัน ในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใชพลังงาน
ทั้งนี้ บริษัทและกลุมฟารอีสท กรุป ไดรวมกันจัดแคมเปญ “ทิ้งใหถูกถัง” ชวยกันคัดแยกขยะกอนทิ้ง เพื่อชวย
ใหการคัดแยกขยะของเขตราชเทวี และกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเขารวมกิจกรรมของกลุม
อยางตอเนื่อง เชน โครงการผาปาขยะรีไซเคิล และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดลอมโลก
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เพื่อจุดประกาย และปลุกกระแสในพื้นที่ถนนศรีอยุธยาไดตระหนักและเขาใจ
ถึงปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนบนถนนศรีอยุธยา

“กิจกรรมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

บริษัทและกลุมฟารอีสท กรุปไดรวมกันจัดกิจกรรม “ปลูกดาวเรือง…เพื่อพอ” ตั้งแตชวงเดือนสิงหาคม ป 2560
เพื่อนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยไดกำหนดใหบานสะพรั่งในชวงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 และจัดกิจกรรมประดับดอกดาวเรือง
เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการถวายความอาลัยและรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี พรอมกันนี้พนักงาน
บริษัทในเครือยังรวมใจกันประดิษฐดอกไมจันทน เพื่อเปนพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดทาย และรวมกันทำ
กิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องดื่มใหแกประชาชนที่เดินทางมารวมวางดอกไมจันทนในพระราชพิธีดวย
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