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รายงานจากคณะกรรมการบริ
รายงานจากคณะกรรมการบริษษัทัท
ป 2561 คือปแหงความทาทายของธุรกิจโฆษณาที่เผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และรุนแรง ซึ่งเปนผลจากการปรับเปลี่ยนของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยในปนี้บริษัทและบริษัทยอย
มีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาทั้งสิ้น 702.32 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 39.88
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.37 มีกําไรสุทธิ 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 เปนจํานวน 23.10
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.22
อุตสาหกรรมโฆษณาไดมาถึงยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลโดยตรงตอการเติบโตและความสําเร็จ
ของธุ ร กิ จ ท า มกลางการแข ง ขั น ที่ ห นั ก หน ว ง ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนจะมุ ง มั่ น พั ฒ นาสร า ง
แนวทางการตอบโจทยการสรางแบรนด และแนวคิดสรางสรรคที่ผสมผสานดิจิทัลเทคโนโลยีและการ
จัดการดานขอมูลใหมๆ ที่จะชวยใหผลลัพธทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจะไมหยุดที่จะเรียนรู
สรางสรรค นํามาใช และปรับปรุงพัฒนา เพื่อที่จะใหบริษัทยืนอยูในระดับหนาของอุตสาหกรรมและ
เติบโตยิ่งขึ้นทุกๆ ป
คณะกรรมการบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน
ลูกคา คูคา ผูบริหาร พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ที่ยืนหยัดเคียงขางการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเราจะ
ยึดมั่นดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่เปนรากฐานสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จ
อยางตอเนื่องและยั่งยืนขององคกร อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจรวมกันของทุกฝาย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 231(5/2561) เมื่ อวั นที่ 22 มิ ถุ น ายน 2561 ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระและไม ได เ ป น
ผู บ ริ ห ารจํ า นวน 4 ท า น ได แ ก นายขจรศั ก ดิ์ วั น รั ต น เ ศรษฐ เป น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อั ศ วานั น ท
นายวิ ชิ ต ตั นติ อนุ นานนท นางฉั ต รทอง ทิ พ ยกะลิ น เป น กรรมการตรวจสอบ และนางสาวรั ชดาวรรณ ฤทธิ ร งค เป น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร
อัศวานันท
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2561 โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูบริหาร ผูจัดการ
ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน รวมทั้งรับฟง
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีและสอบถามความคืบหนาในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบ
ทานเรื่องตางๆ ที่มีความสําคัญดังนี้
1. สอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 2561 โดยรวมประชุมกับ
ฝายบริหาร ฝายบัญชี ฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไมใชรายการปกติที่มีนัยสําคัญ รวมทั้ง
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทยอย มีความถูกตองครบถวน เชื่อถือได การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลงบการเงินอยางเพียงพอและไมพบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบ
การเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ สํานักงาน กลต. เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา รายการที่เกี่ยวโยงกันเปนการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการคาปกติทั่วไป ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
มีความเปนธรรมสมเหตุผล โดยไมพบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนเพียงพอ
3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชี โดยพิจารณาจากความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคาตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัท นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได พิ จ ารณาเสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า ป 2562 โดยมี ค วามเห็ น ว า
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ
ดร.ปรีชา สวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แหงบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผูสอบบัญชีดังกลาว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบ
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เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเปนอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแลว เห็นวามีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทในเครือประจําป 2561 พบวามีความเหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ โดยไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
อันอาจมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัท
5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําป 2561 รวมถึงใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว รวมทั้งใหบรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอรรัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได
ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบ
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและกํากับดูแลใหบริษัท และบริษัท
ยอยดําเนินกิจการตาง ๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดของ กลต. และ
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร
และเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหนาที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน
8. การรายงานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เ ป น ข อ สงสั ย คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที่ ใ นการรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในรอบปที่ผานมา ไมมีเหตุการณหรือสถานการณใด ที่เปนขอบงชี้วามีเหตุการณ
ดังกลาว
9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณที่
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน โดยมีการติดตามการ
ดําเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท
สรุปโดยรวมในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและเปนอิสระโดยไมมีขอจํากัด
ในการปฏิบัติหนาที่ ไดรับขอมูลและความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริ
งและต่ออต้ตาานการคอร์
รายงานของคณะกรรมการบริหหารความเสี่ยงและต
นการคอรรัปชันน
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรและไดทํางาน
ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯในการกํากับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน โดยใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการขจัดความเสี่ยงใหเพียงพอเหมาะสมรวมทั้งการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุก
รูปแบบ
ในปที่ผานมา บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน ประกอบดวย นายวิชิต
ตันติอนุนานนท เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา
ตันติเวชกุล นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแกว อิทธิกุล และ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตยเปนเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
ในรอบป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
ลดาลลิตสกุล
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ
กุลสวัสดิ์ภักดี
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล
ภูวพูนผล
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางเกษแกว
อิทธิกุล
เขารวมประชุม 3/3 ครั้ง
นายอาทร
เมฆนพรัตน
เขารวมประชุม 1/1 ครั้ง (ลาออกเมื่อ มิ.ย. 2561)

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชันในป 2561
ในป 2561 ตั้งแตไตรมาสที่ 1-4 ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศยังอยูในภาวะชะลอตัว ซึ่งไมแตกตางจากป
กอนๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอีกหลายๆปจจัยที่คาดวามีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมาก โดยลูกคา
ของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนงบโฆษณาเปนไปในทางที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ ยังตองหาลูกคา
รายใหมเพิ่มขึ้นอยูอยางตอเนื่อง ในขณะที่ทุกภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งลูกคาของบริษัทตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว อีกทั้งการดําเนินธุรกิจโฆษณาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นของ
สื่อออนไลนและสื่อดิจิทัล ซึ่งลูกคาสามารถหาชองทางซื้อสื่อและเผยแพรสินคาไดเองในบางสื่อ จึงมีผลกระทบตอธุรกิจและ
รายไดของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากปจจัยตางๆดังกลาวขางตน คณะกรรมการฯไดมีการประชุม ประมวลขอเท็จจริง เพื่อประเมินความเสี่ยงทุก ๆ
ดาน และกําหนดกรอบการปฏิบั ติงานและหามาตรการการป องกั นในการขจั ดความเสี่ ยงเพื่ อไม ใหมี ผลกระทบต อ การ
ดําเนินงาน และใหมีความเพียงพอเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย แผนดําเนินธุรกิจ และเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไว

(นายวิชิต ตันติอนุนานนท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และตอตานการคอรรัปชัน
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ขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ขอมูลงบการเงินรวม
รายไดจากคานายหนาและบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)
อัตราสวนเงินสด (เทา)
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

ป 2561
702,318
772,663
237,241
125,751
103,680
1,664,710
416,211
1,248,499

ป 2560
742,201
835,718
222,323
155,157
126,784
1,680,365
483,903
1,196,462

1.85
1.77
0.81
4.29
85
3.94
93

1.84
1.81
1.01
4.62
79
3.55
102

1.73
1.69
0.97
4.32
84
3.18
115

33.78
14.76
6.20
8.48
13.35
10.00*
165.09

29.95
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

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนในเดือนเมษายน 2562
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( '000 บาท )
ป 2559
739,966
831,486
326,717
135,098
115,584
1,645,842
544,882
1,100,961
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิกิจจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนที่ปรึกษาและใหบริการดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงานที่มีความคิด
สรางสรรคและแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทยทางการตลาดของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการประเมินผลและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อวาความสําเร็จทางธุรกิจของลูกคาเปนหัวใจที่จะทําใหบริษัทเติบโตตอไป
ไดอยางยั่งยืน

การใหคําปรึกษาดานการสือ่ สารแบบครบวงจร
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของ
การตลาดที่มีผลกระทบตอยี่หอตราสินคา โดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ
แบรนดคอนวิคชั่นสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการสรางตราสินคาใหแข็งแกรงและมี
หลายมิติเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว (Hyperbranding) แบรนดสวิทชิ่งเมทริกซ
(Brand Switching Matrix) กลยุทธในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดวยการดึงดูดใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนจากการใชสินคา
ของคูแขงมาเปนสินคาของลูกคา ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสรรคความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อแบบดั้งเดิม
และสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภค ไมวา
จะเปน เชิงปริมาณ(Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะหถึงความตองการสวน
ลึกของผูบริโภค อินไซตสปริงบอรด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดริเริ่ม
วิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหมทางออนไลนผานแพลตฟอรมเฟริสทคลาวด (1stCloud) ที่สามารถยนระยะเวลาการทําวิจัย
และประหยัดงบประมาณมากขึ้น

การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ
แผนพับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผนการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรม
การตลาดตางๆ เปนตน

นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาตางๆ เชน
สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิทัล เปนตน โดยบริษัทจะไดรับรายไดจากลูกคาเปน
คาบริการและนายหนาตัวแทน
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัทที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคาทั้งแบรนดไทย
และแบรนดนานาชาติ (Global Brand) โดยมุงเนนการสงเสริมใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการ
สื่ อ สารและงานโฆษณาที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค โดดเด น และแตกต า ง โดยการดํ า เนิ นงานดั ง กล า วประกอบดวย
การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผน
และการซื้อสื่อโฆษณา ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบในการ
สื่อสารดานอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร ภายใตวิสัยทัศนของบริษัทที่กําหนดไวอยาง
ชัดเจนคือ
“พลังความคิดสรางสรรคที่หลากหลายเพื่อผลลัพททางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”
บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (บริษัทยอย)
ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาท โดยบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99%
ใหบริการดานความคิดสรางสรรค รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ
ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทยลูกคาใหม ที่ตองการความแปลกใหม ในสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขันสูงทั้งในปจจุบันและอนาคต

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษั ท มุ ง เน น การเชื่ อ มโยงของพลั ง สร า งสรรค ง านสื่ อ สารอั น หลากหลาย เพื่ อ ตอบโจทย แ ละให
ผลลัพททางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนํามาซึ่ง®
FAME
ชื่อเสียงของตราสินคา
FEELING
ผูบริโภครูสึกดีกับตราสินคา
FLUENCY
ตราสินคามีความโดดเดน
2. บริษัทมุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบ
ดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไมวาจะเปนการสรางตราสินคา การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา และการจัดการดานขอมูล โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิม การเขาไปแนะนํา
ตัวกับลูกคารายใหม การนําเสนอความคิดสรางสรรค กลยุทธและแผนงานแขงขันกับเอเยนซี่รายอื่น และการดําเนินกลยุทธ
ดิจิทัลในการประชาสัมพันธตนเองเพื่อใหลูกคาสนใจติดตอเขามาทําโฆษณากับบริษัท
4. บริษัทมุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อวา
บุคลากรที่ดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และกาวหนาตลอดไป
5. บริษัทเห็นความสําคัญยิ่งของการปรับตัวใหเขากับสถานการณของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงเนนการพัฒนาองคกรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเพื่อใหบริษัทเจริญกาวหนาและมีผลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง
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ความสัมพันธกับกลุมของผูถ ือหุน ใหญ
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญอยาง
มีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธโฆษณา
ประชาสัมพันธ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2561
3 มกราคม 2561

บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน จํากัด และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษั ท
จากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

12 มกราคม 2561

จดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท เฟมไลน จํากัด

26 เมษายน 2561

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 ไดมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33
เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในการใหสิทธิผูถือหุนสามารถ
รวมกันเรียกประชุมผูถือหุนไดสะดวกขึ้น

1 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน
จากเดิม 12 คน เปนจํานวน 14 คน เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 370,000
หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมตอกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

15 สิงหาคม 2561

จดทะเบี ย นมติ เ พิ่ ม ทุ น และแก ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ข อ 4. เรื่ องทุ น จดทะเบี ย น
กับกระทรวงพาณิชย จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 75,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 370,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท และใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค เพื่อรองรับโครงการ
FE-ESOP

10-14 กันยายน 2561

วันจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP ครั้งที่ 1

1 ตุลาคม 2561

จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท กั บ กระทรวงพาณิ ช ย จากทุ น ชํ า ระแล ว เดิ ม จํ า นวน
75,000,000 บาท เปนทุนชําระแลวจํานวน 77,499,500 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน
249,950 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

11 ตุลาคม 2561

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังนี้

ผลิตภัณฑ/บริการ
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
สวนลดรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

ดําเนินการโดย

% การ
ถือหุน
ของ
บริษัทฯ

บมจ.ฟารอีสท
เฟมไลน ดีดีบี

*บจ.เฟมไลน
(ยอย)

99.99

บจ.สปริง
บอรดพลัส
(ยอย)

99.99

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

30.00

บจ.ดิจินคร

45.00

ป 2561
รายได

(หนวย:พันบาท)

ป 2560
%

ป 2559

รายได

%

รายได

%

572,648
26,211
35,056
633,915

90.34
4.13
5.53
100.00

264,177
134,896
56,378
455,451

58.00
29.62
12.38
100.00

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

77.60
14.76
7.64
100.00

-

-

311,086
27,014
338,100

92.01
7.99
100.00

319,943
26,484
346,427

92.36
7.64
100.00

25,521
2
25,523

99.99
0.01
100.00

27,492
4
27,496

99.99
0.01
100.00

11,774
1
11,775

99.99
0.01
100.00

122,395
466
122,861

99.62
0.38
100.00

157,550
1,210
158,760

99.24
0.76
100.00

132,068
848
132,916

99.36
0.64
100.00

113,334
181,896
4,626
299,856

37.80
60.66
1.54
100.00

105,851
189,227
7,475
302,553

34.99
62.54
2.47
100.00

110,379
193,385
4,734
308,498

35.78
62.69
1.53
100.00

25,976
17
25,993

99.93
0.07
100.00

28,954
9
28,963

99.97
0.03
100.00

5,846
126
5,972

97.89
2.11
100.00

* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน จํากัด
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าและสินค้นคาาทีที่บบ่ ริริษษัทดูแล
ลูกลูค้กาคและสิ
 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท สหพัฒนพิบลู จํากัด (มหาชน)
 บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน คอนซูเปอร
(ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท คิวรอน จํากัด
 บริษัท อภิวานิช ไลทติ้ง จํากัด
 บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส กรุป จํากัด
 บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด
 บริษัท เอ็ม บี เค เรสเตอรองท กรุป
 บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
 บริษัท เอ็นเอสบลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
 บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด
 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จํากัด
 บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
 บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด
 บริษัท แปซิฟก ซูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
 บริษัท โรงงานน้าํ ปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด
 บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ จํากัด
 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด
 บริษัท ยูนิลีเวอร (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน)
 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
 บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด
 บริษัท ไมซสเตอร เทคนิค จํากัด
 บริษัท พีพี ไพรม จํากัด (มหาชน)
-------------------ผลิตภัณฑสาํ หรับครัวเรือนและของใชสวนตัว
 กระดาษชําระและกระดาษเช็ดหนาซิลค
 กระดาษชําระและกระดาษเช็ดหนาเซลล็อกซ

 กระดาษอเนกประสงคแมกซโม
 เครื่องใชไฟฟาซิงเกอร
 เครื่องสําอาง ชีนเน
 เครื่องสําอางบีเอสซี คอสเมโตโลจี
 ครื่องสําอางมิสทิน
 แคลเทรต ซิลเวอร 50 พลัส
 แชมพูขจัดรังแคคิวลีน
 แชมพูขจัดรังแคฟอลเลส
 น้ํายาลางจานดิช แฮปป
 ผงซักฟอก 108 ชอป
 ผลิตภัณฑซักผาเปา
 ผลิตภัณฑซักผาเปา
 ผลิตภัณฑซักผาเอสเซนซ
 ผลิตภัณฑซักผาไฮคลาส
 ผลิตภัณฑดูแลชองปากซอลส
 ผลิตภัณฑดูแลชองปากซิสเท็มมา
 ผลิตภัณฑดูแลชองปากไวส
 ผลิตภัณฑดูแลชองปากสําหรับผูสูงวัย
กูดเอจ
 ผลิตภัณฑเด็กโคโดโม
 ผลิตภัณฑผิวหนาคลีนแอนดเคลียร
 ผลิตภัณฑผิวหนานูโทรจีนา
 ผลิตภัณฑลางจานโปร
 ผลิตภัณฑลางจานไลปอน เอฟ
 ผลิตภัณฑลางมือคิเรอิ
 ผลิตภัณฑเลอซาชา
 ผลิตภัณฑอาบน้ําและดูแลผิวกายโชกุบุสซึ
 แผนอนามัยแครฟรี
 โฟมลางหนา ฮันนี่ วี บีเอสซี
 ยาสีฟนขจัดคราบแซคท
 ยาสีฟนซอลส
 ยาสีฟนไฮ-เฮิรบ
 วิตามินเซนทรัม
 สบูอาบน้าํ ฟลอเร
 หลอดไฟ แอลอีดี เซนนเซย
รานอาหารและภัตตาคาร
 รานอาหาร เดอะ เทอเรส
 รานอาหารญี่ปุนฮะจิบัง ราเมง
 สุกี้นัมเบอรวัน
วัสดุและอุปกรณกอ สรางและตกแตง
 ฝาและผนังเอสซีจี
 ไมระแนงและซิเมนตบอรดเอสซีจี
 หลังคาเหล็กเคลือบสีบลูสโคปแซคส
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 หลังคาเอสซีจี ซีแพค
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
 ชุดชั้นในวาโก
 เสื้อผาและเครื่องแตงกาย แอรโรว
อสังหาริมทรัพย
 ซีพีเอ็น
อาหารและเครื่องดื่ม
 ขนมปงและเบเกอรีฟ่ ารมเฮาส
 เครื่องดื่มบํารุงกําลังกระทิงแดง
 เครื่องดื่มผสมคาราจีแนนเจเล
 เครื่องดื่มเรดดี้
 เครื่องดื่มสตารอินฟนิตี้
 ชาขาวพรอมดื่มเพียวริคุ
 ชาลิปตัน ไอซที
 ซอสพริกพริก Made by Todd
 นมแพะดีจี
 น้ําตาลมิตรผล
 น้ําปลาแทตราปลาหมึก
 น้ําผลไมผสมวุนมะพราว กาโตะ
 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา
 เมล็ดทานตะวันอบกรอบซันสแน็ค
 ยูเบียร
 โยเกิรตถั่วเหลืองริวอง
 โยเกิรตและนมเปรี้ยวริชเชส
 หมึกเสนปรงุรสเบนโตะ
 ไอศกรีมวอลล
อื่นๆ
 ก.ล.ต.
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 แคตตาล็อค ฟรายเดย
 ชองทางขายออนไลน สําหรับสินคาไลออน
 ดูแลชองทางการสือ่ สารทาง Line
 ทาเที่ยวขามภาค # 2
 ธ.ก.ส.
 บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
 ผลิตภัณฑไลออน กลุมประเทศอินโดจีน
 มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
 รองเทากีฬาและรองเทานักเรียน แพน
 รองเทานักเรียนพีเอส.จูเนียร
 ไลออน แฟมิลี่
 อาวดี้ ประเทศไทย

ปัปจจัยความเสี่ยง
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีระบบมีการเฝาระวัง
และการใชมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ปจจัยความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
การบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในรอบปที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอยางตอเนื่อง ทําใหการบริโภคโดยรวมลดลง
จึงสงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทลูกคา ดังนั้น ลูกคาจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหม หรือตัดลดงบ
โฆษณาลงอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากงบประมาณโฆษณาเปนคาใชจาย หรือตนทุนที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทลูกคา บริษัทฯ จึงจําเปนตองหาลูกคารายใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายไดที่ลดลง
อยางไรก็ตาม ลูกคาปจจุบันที่มีอยูเดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสรางความมั่นใจใหกับลูก คาโดยการเสนอแผนงาน
กลยุทธทางการตลาด และสรางสรรคผลงานโฆษณา เพื่อสงเสริมความสําเร็จดานการขายใหแกลูกคามากที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการรับลูกคาใหม
จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการแขงขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น บริษัทฯ ยังคงดําเนินการหา
ลู ก ค า รายใหม เ พื่ อ เพิ่ ม รายได ใ ห กั บ บริ ษั ท ฯ ในขณะเดี ย วกั น การรั บ ลู ก ค า ใหม นั้ น ฝ า ยบริ ห ารได ใ ห ค วามสํ า คั ญ และ
ระมัดระวังถึงฐานะการเงินของบริษัทที่คาดวาจะมาเปนลูกคา โดยตรวจสอบฐานะการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนของบริษัทนั้น และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหฐานะการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร
ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บเงิน
ไมไดหรือหนี้สูญ

3. ความเสี่ยงจาการสูญเสียลูกคารายใหญ
ในแต ล ะป บริ ษั ท ฯ มี ลู ก ค า รายใหญ ห ลายรายที่ มี ก ารใช ง บโฆษณาจํ า นวนมาก หากลู ก ค า เหล า นั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเลือกใชบริษัทโฆษณารายอื่น ยอมมีผลกระทบตอรายไดและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อยางหลีกเลี่ยงไมได บริษัทฯ จึงไดใหความสําคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายใหญอยางมีสาระสําคัญ ฝาย
บริหารจึงมีนโยบายสรางความสัมพั นธ ที่ดีและสรางความพึงพอใจใหลูก คา โดยจัดใหมีการประชุมและทํา workshop
รวมกันกับลูกคา มีการนําเสนอขอมูลขาวสารใหม ๆ ใหลูกคารับรูสถานการณตลาดโลก วางแผนกลยุทธในการทําโฆษณา
และการใชสื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปใชสื่อ online / digital มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานดี ๆ ที่ผานมาใหลูกคาไดรับทราบ เพื่อใหลูกคาประทับใจ และมั่นใจวา บริษัทฯ
มุงมั่นที่จะนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดใหกับลูกคา
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ไปและข้ออมูมูลลสำสํ�าคัคัญญอือื่น่น
ขข้อมูลทั่วไปและข
ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537001528
โทรศัพท
(66) 2 354 3333
โทรสาร
(66) 2 644 9551
Website
www.fareastfamelineddb.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ทุนจดทะเบียน
78,700,000 บาท เปนหุนสามัญ 7,870,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 77,499,500 บาท เปนหุนสามัญ 7,749,950 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท

ขอมูลของนิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุน ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
1. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0-2354-3577
โทรสาร
0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
รับจางผลิตชิ้นงานโฆษณา
หุนสามัญ 651,100 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 6,511,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
อัตราการลงทุน
99.99%
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0-2354-3588
โทรสาร
0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 5,000,000 บาท
อัตราการลงทุน
40%
3. บริษัท ดิจินคร จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
อัตราการลงทุน

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2354-3573
0-2644-9551
ใหบริการธุรกิจโฆษณาดานดิจิทัล
หุนสามัญ 600,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 6,000,000 บาท
45%
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4. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2651-5377
โทรสาร
0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 20 ลานบาท
อัตราการลงทุน
30%

บุคคลอางอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

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

ผูสอบบัญชี

ดร.วิรัช อภิเมธีธาํ รง และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน และ/หรือ ดร. ปรีชา สวน
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

ขอมูลสําคัญอืน่
- ไมมี –

22

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้
รายละเอียดการถือหุนไขว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัดสวน
ที่ถือ(%)

บริษัทอื่นถือ
หุนในบริษัท
สัดสวน
ที่ถือ(%)

99.99

-

45.00
40.00
30.00

-

0.33
0.24
0.29

11.91
13.62
10.29

บริษัทถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ
ตองไม ถือหุนไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่น
ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปบริษัท
อื่นเหลานั้นตองไมถือหุนไขวระหวางกัน
1. บจ. สปริงบอรด พลัส
การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 50%
บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 50%
บริษัทอื่น ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%
1. บจ. ดิจินคร
2. บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ
การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่นไมเกินกวา 25%บริษัทอี่น ตองไมถือหุน
ไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

2

3

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุนไขวระหวางกัน แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการถือหุนไขวระหวางกันที่ขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม” ขอ 14
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ผูผู้ถถือือหุหุ้นน
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เรียกชําระแลว 77,499,500 บาท แบงเปนหุนสามัญ 7,749,950 หุน
มูลคาหุนละ 10.00 บาท
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

จํานวนราย

จํานวนหุน

%

25
2

3,924,500
821,800

52.33
10.96

319
1
347

2,747,700
6,000
7,500,000

36.63
0.08
100.00

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนโอนหุน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
กลุมบริษัทในเครือสหพัฒฯ
นายสําเริง มนูญผล
GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT
บริษัท โชควัฒนา จํากัด
นายบุญชัย โชควัฒนา
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นายชัยลดล โชควัฒนา
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
นายวีรพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

จํานวนหุน
2,776,150
913,600
750,000
505,075
350,000
315,404
230,000
171,000
128,500
101,250

รอยละ
37.02
12.18
10.00
6.73
4.67
4.21
3.07
2.28
1.71
1.35

จํานวนหุน
1,055,700
922,650
797,800

รอยละ
14.08
12.30
10.64

หมายเหตุ กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน มีดังนี้
รายชื่อ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่
นโยบายการจาายเงิ
ยเงินนปัปนนผล
ผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานจากงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมานั้น บริษัทไดจัดสรรกําไร
เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไว สรุปไดดังนี้
ป
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
เงินปนผลตอหุน (บาท)
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ

2560
10.00
10.00
75,000,000.00
39.92%

2559
10.00
7.00
52,500,000.00
67.16%

2558
10.00
6.00
45,000,000.00
67.10%

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

25

2557
10.00
5.00
37,500,000.00
80.64%

2556
10.00
7.00
52,500,000.00
82.53%

โครงสร้
การ
โครงสราางการจั
งการจัดดการ
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โครงสรางการบริหารจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง

ปที่ไดรับ
การแตงตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการรองผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

ป 2513
ป 2517
ป 2556
ป 2548
ป 2543
ป 2557
ป 2561
ป 2561
ป 2556
ป 2545
ป 2545
ป 2545
ป 2553
ป 2561
ป 2559

รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
นางสาววราภรณ
นางเกษแกว
นายอนุพล
นายชัยลดล
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต
นางสาวรัชดาวรรณ

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ
กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน
เจริญวงค
ฤทธิรงค

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ณ สิ้นป 2561
48 ป
44 ป
5 ป
13 ป
18 ป
4 ป
5 เดือน
5 เดือน
5 ป
16 ป
16 ป
16 ป
7 ป
4 เดือน 21 วัน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย
สุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีการดูแลใหบริษัทดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท
มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อั น มี ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี และหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
อํานาจดําเนินการ
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุ มั ติ ก ารให กู ยื ม เงิ น แก บ ริ ษั ท ที่ มี ค วามสั ม พั นธ ทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ในฐานะผู ถื อ หุ น หรื อ บริ ษั ทที่ มี ก าร
ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
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6. อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ น สามั ญ และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย อื่ น ใด ในวงเงิ น ส ว นที่ เ กิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชํารุด สูญหาย
ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได และสินทรัพยอื่นๆ มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยซึ่งจะ
ทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือ ที่เปนปกติวิสยั
ทางการคา ที่มีทุนทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน
12. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หรือ
สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
13. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
14. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนที่เกี่ยวของกับเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยและการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจํา ป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิ บัติ งานของฝายจั ดการใหเป น ไปตาม
กฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อให
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยาง
จริงจัง
4. จั ด ให มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การทํ า รายการต า งๆได รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใช
ในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน
และเป น ไปเพื่ อ ผลประโยชน ข องบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น โดยผู มี ส ว นได เ สี ย ไม มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ และปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ให
ถูกตอง
6. ให ค วามเห็ น ชอบรายงานทางการเงิ น ที่ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล ว และได ผ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตองมี
มาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
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9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนกําหนด
อัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน ในระหวาง 21 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญ
และสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อ
ผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
และสิทธิในการรับเงินปนผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
11. ติ ด ตามดู แ ลเอกสารที่ จ ะยื่ นต อ หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อให มั่ น ใจว า ได แ สดงข อความ หรื อ
ลงรายการ เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน
สรุปไดดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
น.ส.วราภรณ
นางเกษแกว
นายอนุพล
นายชัยลดล
นายขจรศักดิ์

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ
กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตนเศรษฐ

11.
12.
13.
14.

นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต
นายอาทร

อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน
เจริญวงค
เมฆนพรัตน

หมายเหตุ:

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการรองผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

*

จํานวนครั้งที่เขา
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุมคณะกรรมการ ประชุมสามัญผูถ อื หุน
8/9
1/1
7/9
0/1
9/9
1/1
8/9
1/1
9/9
1/1
9/9
1/1
4/4*
0/0*
4/4*
0/0*
7/9
1/1
1/1
9/9
7/9
9/9
9/9
2/3*
4/5**

1/1
1/1
1/1
0/0*
1/1**

นางเกษแกว อิทธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
** นายอาทร เมฆนพรัตน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 12 คน ดังนี้
1. นายบุญชัย
2. นายวิชา
3. นางชัยลดา
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ

นางสาววราภรณ
นายอนุพล
นางเกษแกว
นางมาลี
นางสุนีย
นางพรรณพิศ
นายรัชพงค
ดร.ชาลินี
นางพรวิไล

โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล
ลีลาศิริวงศ
ชัยจิรารักษ
จันทรเอียง
งามพิสัย
ฮิราโน
ปนวนิชกุล

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการรองผูอํานวยการ/ผูอํานวยการฝายการเงิน
และรองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการบริหารฝายความคิดสรางสรรค
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการบริหารฝายบริหารงานลูกคา
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการบริหารฝายบริหารงานลูกคา
กรรมการบริหาร และผูอํานวยการบริหารฝายวางแผนกลยุทธ
ผูจัดการฝายบัญชี

เลขานุการบริษัท
บริ ษั ทได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง นางสาวรั ช ดาวรรณ ฤทธิ ร งค เป นผู รั บ ผิ ด ชอบทํ าหน า ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อให ก าร
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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ขอมูลการถือหลักทรัพยบริษทั ของกรรมการบริษัทและผูบ ริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายบุญชัย
โชควัฒนา
คูสมรสและบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
นายวศิน
เตยะธิติ
คูสมรสและบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
คูสมรสและบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
คูสมรสและบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางเกษแกว
อิทธิกุล
คูสมรสและบุตรทีย่ ังไมบรรลุนิติภาวะ
นายอนุพล
ภูวพูนผล
นายชัยลดล
โชควัฒนา
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค
นางพรรณพิศ
จันทรเอียง
นายรัชพงค
งามพิสัย
ดร.ชาลินี
ฮิราโน
นางสุนีย
ชัยจิรารักษ

ณ 31 ธ.ค. 60
350,000
5,000
14,850
2,250
2,000
4,000
315,404
2,100
2,500
4,000
230,000
-

เพิ่ม (ลด)
ระหวางป 2561
18,000
8,000
12,200
17,000
11,200
8,000
12,300
3,500
14,000
10,200
10,000
9,500
1,800

ณ 31 ธ.ค. 61

%

368,000
5,000
22,850
2,250
14,200
4,000
332,404
11,200
2,100
10,500
12,300
4,000
3,500
244,000
10,200
10,000
9,500
1,800

4.75
0.07
0.30
0.03
0.18
0.05
4.29
0.14
0.03
0.14
0.16
0.05
0.05
3.15
0.13
0.13
0.12
0.02

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายวศิน
2. นายอนุพล

เตยะธิติ
ภูวพูนผล

ณ 31 ธ.ค. 60
8
1
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เพิ่ม (ลด)
ระหวางป 2561
-

ณ 31 ธ.ค. 61

%

8
1

0.001
0.0002
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อายุ
(ป)
71

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร
% การ
ถือหุน
4.82

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา

2553 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
23 เม.ย.55 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการ
 บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
 กรรมการ
 บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
จํานวน 15 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 ประธานกรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท
 กรรมการ
 บจก.มั้งค โปรดักชั่น
- ไมมี -
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อายุ
(ป)
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 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
64
 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตเพาะ
ชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร
 กรรมการผูอํานวยการ
 Mini MBA โครงการพัฒนาผูบริหาร รุนที่ 30
 ประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตอตานการคอรรัปชัน
- Director Accreditation Program (DAP)
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
106/2003
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

2. นายวศิน เตยะธิติ
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

0.23

% การ
ถือหุน
0.33

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

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

2539 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2540- ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/ ประธาน
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
 จํานวน 4 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท
 ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
 ประธานกรรมการ
 บจก.สปริงบอรด พลัส
 กรรมการ
 บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด)
 กรรมการ
 บจก.มีเดียอินไซต
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
- ไมมี ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
- ไมมี บริษัท
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 ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบายระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน สหรัฐอเมริกา
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
55/2003
- Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) 8/2017

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
6. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
60
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร คณะรัฐ
 กรรมการ
ประศาสนศาสตร (เกียรตินิยม)
 รองประธานกรรมการบริหาร
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะ
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตอตานการคอรรัปชัน
 ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
เอกชนและการเมือง (วปม.) รุนที่ 6 วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555)
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP)
154/2011
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
64
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กรรมการ
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการบริหาร
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและ
กฎหมาย
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
 กรรมการรองผูอํานวยการ
 รองประธานกรรมการบริหาร
 ผูอํานวยการฝายการเงิน
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

0.14

0.18

% การ
ถือหุน
4.29

-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา

2537 – ปจจุบัน

2559 – ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

- ไมมี -

 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

- ไมมี -

 บมจ.ไทยวาโก

 บจก.ดาตา เฟรส
 บจก.สปริงบอรด พลัส
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

- ไมมี  จํานวน 1 บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ/กรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
 จํานวน 7 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาตาเฟรส
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 ปริญญาโท Marketing and Media
Communications, Webster University, USA
 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
153/2018

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
9. นายชัยลดล โชควัฒนา
41
 ปริญญาตรี สาขากราฟฟคดีไซน Marymount
 กรรมการ
University รัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
106/2013

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
8. นายอนุพล ภูวพูนผล
58
 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาการโฆษณา
 กรรมการผูจัดการ
ประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

7. นางเกษแกว อิทธิกุล
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

3.15

0.05

% การ
ถือหุน
0.21

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

2553 – ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน

2561 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการ
 กรรมการ

 บจก.มั้งคโปรดักชั่น

- ไมมี - ไมมี -

 บจก.สปริงบอรดพลัส
 บจก.ดิจินคร

- ไมมี - ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี - ไมมี กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
- ไมมี –
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 บจก.ดาตาเฟรส
 กรรมการ
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 ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

10. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

% การ
ถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

เม.ย.60- ปจจุบัน

2536 - 26 เม.ย.60

2539 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่น
กรรมการตรวจสอบ
แนล เอ็นเตอรไพรส
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.ประชาอาภรณ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
 จํานวน 1 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
- ไมมี บริษัท
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 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบวลิ่ง
กรีนสเตท สหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

11. นายอมร อัศวานันท
 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

% การ
ถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

26 เม.ย.60 - ปจจุบัน

2558 - เม.ย. 60

2548 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2545 - เม.ย.60

2549 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
ตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.ประชาอาภรณ
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน
 กรรมการอิสระ
 บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่น
กรรมการตรวจสอบ
แนล เอ็นเตอรไพรส
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
 จํานวน 1 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
- ไมมี บริษัท
- ไมมี -
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 อัสสัมชัญ ศรีราชา
 อัสสัมชัญพาณิชยการ
 Joint Venture Management Course, Insead
University
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
66
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการธนาคาร)
วิทยาลัยการคา
 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
99/2012
- Advanced Audit Committee Program Class
23/2016
 Boardroom Success through
Financial&Investment (BFI) 4/2018
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค
71
 ปริญญาตรีแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการอิสระ
 สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
153/2018

12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และตอตานการคอรรปั ชัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

-

-

% การ
ถือหุน
-

-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

2558-ปจจุบัน

23 เม.ย. 61 - ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

 บมจ.เอสซีไอ อิเลคตริค

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย) เดิมชือ่ บมจ.สม
 กรรมการตรวจสอบ
โพธิ์ เจแปน นิปปอน โคอะ
ประกันภัย (ประเทศไทย)

บมจ.
สหพัฒนพิบูล
 กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
 จํานวน 1 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
- ไมมี บริษัท
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อายุ
(ป)
56

 ปริญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ
(วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
17. ดร.ชาลินี ฮิราโน
48
 ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา
(การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแหงชาติ
 กรรมการบริหาร
ออสเตรเลีย
 ผูอํานวยการบริหารฝายวางแผนกล
ยุทธ
 ผูอํานวยการบริหารฝายธุรกิจ
ตางประเทศ
การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
16. นายรัชพงค งามพิสัย
55
 ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กรรมการบริหารและเลขานุการ
 ผูอํานวยการบริหารฝายบริหารงาน
ลูกคา

15. นางพรรณพิศ จันทรเอียง
 กรรมการบริหาร
 ผูอํานวยการบริหารฝายบริหารงาน
ลูกคา

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

0.12

0.13

% การ
ถือหุน
0.13

-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา

- ไมมี -

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
- ไมมี ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
- ไมมี บริษัท

บริษัท
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อายุ
(ป)
57

 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
20. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค
58  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เลขานุการบริษัท
 ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Company Secretary Program (CSP) 74/2016

การดํารงตําแหนงใดๆในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มผี ลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
19. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
58
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ผูจัดการฝายบัญชี

18. นางสุนีย ชัยจิรารักษ
 กรรมการบริหาร
 ผูอํานวยการบริหารฝายความคิด
สรางสรรค

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

0.01

0.07

% การ
ถือหุน
0.02

-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

2559 - ปจจุบัน

ชวงเวลา

- ไมมี -

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

- ไมมี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท

- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- ไมมี กิจการอื่นที่มิใชบริษทั จด
- ไมมี ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดิจินคร

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ จํานวน 14 คน
จายเปน คาตอบแทนกรรมการบริษัท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
รวมเปนเงิน
คาตอบแทน
กรรมการ
(บาท)

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
นางสาววราภรณ
นางเกษแกว
นายอนุพล
นายชัยลดล
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต
นายอาทร
รวม

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ
กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน
เจริญวงค
เมฆนพรัตน

450,000.00
300,000.00
450,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00
4,700,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการ
บริษัท
(บาท)
64,000.00
56,000.00
72,000.00
64,000.00
72,000.00
72,000.00
32,000.00
32,000.00
56,000.00
72,000.00
56,000.00
72,000.00
72,000.00
16,000.00
32,000.00
840,000.00

4,700,000.00 บาท
840,000.00 บาท
225,000.00 บาท
108,000.00 บาท
5,873,000.00 บาท

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

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

60,000.00
45,000.00
60,000.00
60,000.00
225,000.00

หมายเหตุ : นายอาทร เมฆนพรัตน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
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16,000.00
4,000.00
108,000.00

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี –
คาตอบแทนผูบริหาร
ผูบริหารจํานวน 12 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2561 ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 49,543,716 บาท
และไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,733,694 บาท
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 169 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
34 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
27 คน
- ฝายโปรดักชั่น
8 คน
- ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ
12 คน
- ฝายดิจิทัล
24 คน
- ฝายมีเดีย
3 คน
ป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมพนักงานที่ดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดย
เปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 136,916,757 บาท
และไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,877,770 บาท
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
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การกำ
การ
การกํ�ากับดูแลกิจจการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
ซื่อสัตยรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
เพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุนโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ลและการมี ภู มิ คุม กั นที่ ดี โดยอาศั ย ความรู ความรอบคอบ และความระมั ด ระวั ง มาใช ใ นการวางแผนและการ
ดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปน
และใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม
เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเปนไปตามแนวทาง
“ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” และสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN Corporate
Governance Scorecard และไดเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ประกอบดวย
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะผูนําขององคกร ไดศึกษาและไดรับฟงคําบรรยายหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะ
ใชแทนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 จนเขาใจประโยชนและหลักปฏิบัติในการนําไปใช
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนเปนอยางดีแลว รวมทั้งไดประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แตละขอ
เพื่อใหมั่นใจวามีกระบวนการที่ไดปรับใชหรือมีแผนพัฒนาใหเหมาะสมกับธุรกิจแลว

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมีการ
ถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหองคกรมีภูมิคุมกันที่ดีและสรางความ
เจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริษั ทจึงได กําหนดนโยบายการกํา กั บดู แลกิ จการเพื่อให ก รรมการบริษั ท ผู บ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหารพนักงาน และเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการ
ดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย สุจริต
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดํ า เนิ น การให โ ครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน
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4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอเชื่อถือไดและทันเวลาตราบเทาที่ไมกระทบตอ
ประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชนสังคม และสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟงและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรมตลอดจนมุงมั่น
ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริตการคอรรัปชันไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาเคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
เปนที่ตั้ง

11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชนของบริษัท

หลักการกํากับดูแลกิจการแบงเปน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 คณะกรรมการบริษั ทตระหนั กและเคารพในสิ ทธิ แ ห งความเปน เจ าของของผู ถื อหุ น ไม มี ก ารกระทํ าใดๆ
อั น เป น การละเมิ ด หรื อลิ ด รอนสิ ทธิ ข องผู ถื อหุ น โดยทํ าหน า ที่ ดู แ ลผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น อย า งเป น ธรรม ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย
ยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซตของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คําชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปมีการกําหนด
หลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว
มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมีการใชบัตรลงคะแนน รวมทั้ง
มีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนในแตละ
วาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระพรอมคําถาม
คําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัท
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นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสทิ ธิของผูถือหุน ดังนี้
1. สิ ทธิ ใ นการรับทราบข อมู ล: ผู ถื อหุ นมี สิ ทธิ รั บ ทราบขอมู ลอยางเท าเที ยมกัน โดยบริ ษั ทได เผยแพรขอมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผลการดําเนินงาน ขอมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน
ผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําป รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการ
ตัดสินใจของผูถือหุน
2. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน: บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 4 เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน
ในป 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป เพื่อไมใหผูถือหุนสับสนพรอม
แนบแผนที่ ไ ปพร อมกับหนั ง สื อบอกลาวนั ดประชุ ม และแจ ง กําหนดการประชุ มสามั ญผู ถื อหุ นและวาระการประชุ มทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.com ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลา 34 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2561 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2561 ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษผ านระบบข อมู ล ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว
2. บริ ษั ท ได เ ป ด เผยหนั ง สื อ บอกกล า วนั ด ประชุ ม พร อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ ง หมด ที่ มี ข อ มู ล
เหมื อ นกั บ ข อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท ส ง ให ผู ถื อ หุ น ในรู ป เอกสารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อใหผูถือ
หุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม ประกอบดวย รายงานประจําป งบ
การเงิ น ประวั ติ ของบุ คคลที่ ได รั บ การเสนอชื่ อให เ ลื อ กตั้ ง เป น กรรมการบริ ษั ท นิ ย ามกรรมการอิ ส ระ ข อมู ล กรรมการ
ตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คําอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผูถือหุน
ตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 17 วันโดยสงวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลง
ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2561
กรณีผูถือหุนตางชาติบริษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปล
เปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทย นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําและปฏิบัติ
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ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง
วันประชุมผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยถือเปนหนาที่
ที่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเขารวมประชุม 11 ทาน
คิดเปนรอยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชี เขารวม
ประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมทั้งผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวในรายงานการประชุม สามารถดูได
จากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com
2. บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย กอนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่
แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเปดการ
ประชุ ม และแนะนํ า กรรมการบริ ษั ท กรรมการชุ ด ย อ ย ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด า นบั ญ ชี ผู ส อบบั ญ ชี พร อ มทั้ ง มอบหมายให
เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตาม
ขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ใน
ทุ ก วาระและสรุปผลการลงมติ จากการนั บคะแนนเสี ยงในทุ กวาระด วยระบบ Barcode ทั้ ง เห็ นด ว ย ไม เ ห็ นด ว ย และ
งดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทไดใชระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจนับคะแนนในแตละวาระใช
ระบบ Barcode และบริ ษั ท ได จั ด ให มี Inspector โดยเชิ ญ ตั ว แทนจากสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ได แ ก บริ ษั ท
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปรงใส ถูกตองตาม
กฏหมายและข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท นอกจากนี้ ผู ถื อ หุ น / ผู รั บ มอบฉั น ทะทุ ก คนยั ง สามารถเห็ น ผลคะแนนบนหน า จอ
ในหองประชุมในแตละวาระ วามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที ซึ่งผูถือหุนทุกทาน จะไดรับปาย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแตลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยแยกเปนกรณีตาง ๆ
ดังนี้
วาระใด ๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหยกปายคะแนน
เจ าหน า ที่ จ ะนั บคะแนน พร อมทั้ ง แจกบั ต รลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ ล งทะเบี ย น ระบุ ค วามเห็ น พร อมทั้ ง ลงนามใน
บัตรลงคะแนน ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลว ตั้งแตลงทะเบียนเขารวม
ประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล พรอมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผูถือหุนที่ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัททานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน
ในป 2561 การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 24 ที่บริษัท เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
4. บริ ษั ท ดํ า เนิ น การประชุ ม เรี ย งตามลํ า ดั บ วาระการประชุ ม ไม มี ก ารสลั บ วาระและไม มี ก ารเพิ่ ม วาระอื่ น
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา
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5. บริ ษั ทมี ก ารบั นทึ ก วี ดี ทัศน ก ารประชุ ม ผู ถื อหุ น ตลอดระยะเวลาการประชุ ม ซึ่ ง ผู ถื อหุ น สามารถติ ด ต อได ที่
เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท
6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
ก) การจายเงินปนผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย
พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่
จายกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปน
ผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน และเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่
เสนอ
กรณีเปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และจํานวน
วาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัทมีการเสนอ
วงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจํานวนเงินที่จายใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ง) การแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค า สอบบั ญ ชี : บริ ษั ท เสนอชื่ อ ผู ส อบบั ญ ชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบัน
กับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังไดพิจารณา
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผานการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชัดเจนครบถวน
ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดยอย ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชี
และการเงิน ผู สอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแต
ละวาระทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย และ
รองประธานกรรมการบริ ษั ท ก อนลงนามในฐานะประธานที่ ป ระชุ ม และส งให ต ลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเปดเผยผานเว็บไซต www.fareastddb.com ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได
โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุนประเภทเดียวกันมีสิทธิ
ออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่น
เข า ร ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน โดยใช ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะรู ป แบบที่ ผู ถื อ หุ น สามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสงหนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกันการนําข อมูล
ภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู
ในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแก
สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและ
เปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
การประชุมผูถือหุน
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ได
ตั้งแตวันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมี
ผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแตอยางใด
3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอม
เอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 17 วัน โดยสงวันที่ 9 เมษายน 2561 ประกอบดวยรายละเอียดวาระ
การประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย
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4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสําคัญ ๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของ
ตน ซึ่ ง บริ ษั ทได ให ชื่ อ ที่ อยู และการมี ส วนได เ สี ย ในวาระการประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบทั้ ง 4 คน ไว ใ นหนั ง สื อ
บอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไดจากรายงานประจําป ที่สงไปพรอม
หนังสือบอกกลาวนัดประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสงหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ระบุถงึ เอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะและไมไดกําหนดกฏเกณฑที่ทําใหยาก
ตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิ ช ย จ ากเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท www.fareastddb.com ซึ่ ง มี 3 แบบ คื อ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
(ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ราย
359
50
13
37
37

ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
ผูถือหุนเขาประชุม
เขาประชุมดวยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบใหกรรมการตรวจสอบ
- มอบใหผูอื่น

หุน
7,500,000
5,783,179
911,304
4,871,875
4,871,875

%
100.00
77.11
12.15
64.96
64.96

5. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิดคาใชจาย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกให ผูถื อหุ นได ใชสิ ทธิ ในการเข ารวมประชุ ม ผูถื อหุ น และออกเสียงอยา งเต็ ม ที่
การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมภายหลังที่ไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และนับเปนองคประชุมตั้งแต
วาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยี อยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการ
นับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ ผูถือหุนและ
กําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยมีความรับผิดชอบ มีวินัย
และมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ
รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/
หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่ นใดให ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดแจกจายใหแก
กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดยกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามที่กําหนด
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การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอน
การเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร(รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุ นิ ติ ภ าวะ)ที่ มี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย หากมี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ต อ งแจ ง ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย
บริษัทของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ที่หาม

ในป 2561 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซื้อขายในชวงเวลา

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารโดยกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามแบบ
รายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตอง
นําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในป 2561 กรรมการ
บริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคาเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวย
ความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุนมีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันใน
การรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวน
ไดเสียตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการ
บริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจากหองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่
เกี่ยวโยงการกําหนดราคามูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเป นแนวทางในการปฏิบัติ ตอผูมี สว นไดเ สียแตละกลุ ม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการ
เคารพตอสิทธิมนุษยชน
ประจําป

3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่งของรายงาน

3.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ดํ า เนิ น การให มี ช อ งทางและขั้ น ตอนที่ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม สามารถรายงานหรื อ
รองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปน
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ธรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค โทรศัพทหมายเลข 02-354-3333 หรือ
ทางอีเมล rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร
เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนจะไดรับ
การปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงานหรือ ผูแจงเบาะแสใน
เรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ ยวข อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบั ญชี และสารสนเทศที่รายงานตาม
เหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทโดยเปดเผยสารสนเทศผาน
เว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทาง
อื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษั ทจัด ให มีหน วยงานหรือผู รั บผิ ดชอบในการทํ าหน า ที่ นักลงทุ นสั ม พันธ เพื่ อสื่ อสารกับ
บุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานอื่นๆของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน
ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและ
ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ
ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร
ข อ มู ล ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย www.set.or.th แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com ในการนี้บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัย
ตาง ๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผูอํานวยการ เปน
ผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท
0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastfamelineddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยาง เทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา
รวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุป
แลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังได
จัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ ครอบคลุ มทั้ งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการตรวจสอบภายในเชิงปองกันและให
เกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชน
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อยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดงความโปรงใสในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม เปนตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกตอง
ของรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายในที่ บ กพร อ ง หรื อ การกระทํ า ผิ ด กฎหมายและผิ ด จรรยาบรรณ
โดยสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยโทรศั พ ท ส ายตรง 0-2354-3549 หรื อ ทางอี เ มล
rachadawan@fareastfamelineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอ
ตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ประสบการณ ที่ ห ลากหลาย ไม จํ า กั ด เพศ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยมี ก รรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม ไ ด เ ป น
กรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ขอบเขต
อํ า นาจหน า ที่ เพื่ อ แบ ง แยกบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย อ ยและ
ฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น
ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ตามกฏหมาย และตามที่ไดรับมอบหมาย โดย
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทผูบริหาร และ
พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัทผูบริหารและ
พนักงานอยางตอเนื่อง
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5.10 คณะกรรมการบริ ษั ทกํ า หนดตารางการประชุ ม ล วงหน า ทุ ก ป ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาวาระต า งๆจะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปนอิสระในการรวม
แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่
มีเหตุจําเปน
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจาก
กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่
จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจาย
ของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล
และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมี
หนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินเสนอไว
ในรายงานประจําป
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแตละคณะ ตาม
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ เพื่อการกาวสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปนครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
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5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัดใหมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
1.1 ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและ เปนธรรม
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน
อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
4) รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของโดยไมกระทําการ
ใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท
5) จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป
6) เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7) เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
8) เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือ
หุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน
11) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
1.2 ลูกคา
คณะกรรมการบริษั ทตระหนั กว าความพึงพอใจและความเชื่อมั่ นของลู กค าเป นกุญ แจสํา คั ญ อั นนํ า ไปสู
ความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจดานการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความมุ ง มั่ น พั ฒ นาด า นบริ ก าร และคิ ด ค น นวั ต กรรมหรื อ สื่ อ โฆษณาใหม ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง หรือบิดเบือน
ขอเท็จจริง
3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของ
ลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคา ทั้งทางตรงและ
ทางออม
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5) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูก คาเปนการลวงหนา เพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจ
ใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
1.3 คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปน
ธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2) รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิ
ชอบ
3) สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแก
สินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบเจรจากับคูคา
เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5) ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
1.4 คูแขง
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ
2) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
1.5 เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3) บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
4) เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5) ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนาเพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท โดยกําหนด
เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม
เปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ
2) ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
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3) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4) สนั บ สนุ น และส ง เสริ มให มี ก ารฝ ก อบรม แลกเปลี่ ย นความรู เพื่ อพั ฒ นาความรู ความสามารถของ
บุคลากรอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน
5) สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6) ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงาน
7) จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เปนตน
8) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ
จะไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน
รวมกัน
9) จั ด หาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ จํ า เป น ในการปฏิ บั ติ หน า ที่ รวมทั้ ง จั ด สภาพแวดล อ มการทํ า งานโดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
2) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่อง
3) สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
4) รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
5) ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
6) สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งบริ ษั ท กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม บนพื้ น ฐานของความถู ก ต อ ง
โปรงใส เปนธรรม
1.8 สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํา นึงถึงความรับ ผิดชอบที่มีต อสิ่งแวดล อม โดยมีการกําหนดเป น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
2) สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4) สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบัดและ
ฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5) มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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1.9 ภาครัฐ
ปฏิบัติ ดังนี้
ตอกฎหมาย

ทองถิ่น

คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทาง
1) ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการใดๆ อันเปนการขัด
2) ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงาน ของรัฐ
3) สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ใน แตละประเทศ หรือ

2. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ห รื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย า งรอบคอบ เป น ธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ กรรมการ
บริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ยึ ด ถื อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ภายใต ค วามถู ก ต อ งตามกฎหมาย โดยไม ก ระทํ า การใดๆ อั น เป น การขั ด
ผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด
3. กรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร ต อ งรายงานการมี ส ว นได เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
4. กรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานซึ่ ง อยู ใ นหน ว ยงานที่ รั บ ทราบข อ มู ล ภายใน ห า มทํ า การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคู สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลั ก ทรั พ ย และการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอบุคคลภายนอกหรือผูที่
ไมเกี่ยวของ
7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับของขอมูล
ตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการใหของขวัญ
บริษัท มีนโยบายไมรับหรือใหของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด
เวนแต การใหหรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยูในเกณฑพอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี
กับผูทําธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

เปดเผย

1. พนักงานสามารถให/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก/จากบุคคลใดๆ หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) เปนไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) เปนการให/รับในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปนไปอยาง
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3) เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 3,000
บาท กรณีที่มีมูลคามากกวา 3,000 บาทขึ้นไป ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ และนําสงใหแกฝายทรัพยากรบุคคล
เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
4. การตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฟาร อีส ท เฟมไลน ดี ดี บี จํ า กั ด (มหาชน) มี ม ติ อนุ มั ติ ก ารลงนามในคํ า ประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับที่ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม เจตนารมณและความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชันโดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. บริ ษั ท ไม ก ระทํ า และ/หรื อ ไม ส นั บ สนุ น การให สิ น บน หากมี ก ารบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศล การบริ จ าคให แ ก
พรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดําเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและตรวจสอบได
2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชันใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใชตําแหนง
หนาที่และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับ
การทุจริต การคอรรัปชัน
5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอตลอดจนการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมชี องทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความมั่นใจวา
ผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
นโยบายตอตานการคอรรัปชันฉบับนี้ ไดผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2558
ในป 2559 บริษัทไดสงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชัน ใหกับคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อเขาสูกระบวนการรับรอง และบริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายละเอี ย ดของนโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั น และข อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั น ของบริ ษั ท
สามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com
ป 2561 หลังจากที่บริษัทไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
บริษัทไดจัดใหมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และฝกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
รวมทั้งโทษทางวินัยตางๆ ไปยังกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหกับ
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เจาหนาที่ของบริษัท ตลอดจนไดนํานโยบายตอตานการคอรรัปชันมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดคาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนง โดย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาและขยายเครือขายอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนใหบริษัทในกลุม ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที่เปนคูคาและลูกคาของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ในป 2561 บริ ษั ทไม พ บประเด็ นป ญ หาข อ บกพร อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น และการ
ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต
อยางใด
5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ปญญา

1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทาง

2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใชหรือให
บุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บ
ไวในรูปแบบใด
6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไม
เปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ให สอดคล องตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด านความปลอดภัย อาชี วอนามั ยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน คูคา
และผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ

59

2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานที่
ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดลอม วิธีการทํางานที่
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน ใหกับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและผูเกี่ยวของ
ยั่งยืน

4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานไดอยาง

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันภายใตกรอบจรรยาบรรณ
และดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูที่เกี่ยวของทุกฝายจึงได
กําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และ
ประกาศที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง ยกเวน
กรณีที่มีเหตุจําเปน
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่
ตนมีสวนไดเสีย
4. ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัทเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5. ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. หามกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบ
การเงินแกสาธารณชน
7. กรรมการบริษทั และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
พนักงาน
1. สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เปนเลิศ รักษาภาพลักษณและ
ชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก
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5. หามกูยืมเงินจากลูกคาผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการกูยืมเงินจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทํางานเปนทีมชวยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนของบริษัทและ
พนักงาน
8. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดยปราศจากความจริง
รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจซื่อสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยอาศัย
หนาที่การงานที่ทํากับบริษัท
10. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตองานหรือ
ทรัพยสินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยใชสิทธิทางการเมืองอยาง
เหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทและ
ทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางที่ผิดเสมือนวิญูชนพึงรักษา
ทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
3. ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน
4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิดสอดแนมแกไขแฟมขอมูลของผูอื่นหรือสรางหลักฐานที่เปนเท็จอันอาจ
กอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตาม
มาตรฐานสากล
5. ใชอีเมลและอินเตอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัท
6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆของบริษัท
7. ไม นํ า ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของบริ ษั ท ไปทํ า ซ้ํ า ดั ด แปลงหรื อ กระทํ า การใดๆ เพื่ อ ประโยชน ส ว นตั ว หรื อ
ประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการละเมิดสิทธิ หรือการ
กระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
9. ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
และเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลวพนักงานที่เกี่ยวของตองดูแลใหมีการทําลายดวยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่
อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและ
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กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงาน และผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับ
ความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือ
ความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียนโดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง
เปนตน
4. การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจและปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณที่กําหนดไวหากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอสงสัยไมสามารถปฏิบัติหรือ
ตั ด สิ น ใจได ใ ห ป รึ ก ษากั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ขั้ น ในกรณี ที่ มี ข อ ขั ด แย ง ให ถื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของกรรมการผู จั ด การ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนที่สิ้นสุด

การพัฒนาความรูใหพนักงาน
สื่อออนไลนไดกลายมาเปนสื่อหลักที่ใชเปนเครื่องมือในการทําการตลาดอยางแพรหลายและจะมีบทบาทมากขึ้นใน
ยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเปนสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับตอง และเขาถึงไดอยางงายดาย ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
บริษัทจะตองอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหมๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อดิจิทัลประเภทตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม
ดวยเหตุนี้ ในป 2561 บริษัทไดเนนใหความรูในดาน Digital Media กับพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงาน
และองคกรสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ
Basic Online Marketing:

แนวทางการทําการตลาดออนไลนเบื้องตน

The Digital Garage Course:

วิธีการและเทคนิคการทําการตลาดออนไลน

Read Between Line:

การใชไลนเกิดประสิทธิภาพปงๆ

Strategic Thinking & Strategic Development: ทําไงจะมี strategic thinking เจงๆ
Hyperbranding:

การทําแบรนดยุคใหม “ยุคไฮเปอร” และการเขียน
บรีฟที่เกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานรวมกัน

Brand Switching Matrix 4.0:

3 Divergent Tools

Techsauce Global Summit 2018:

สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองคความรูและ
เทคโนโลยีใหมๆดานการสื่อสารและการตลาด

Big Data 2018 : From Hype to Reality:

แนวทางการทํา Big Data
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นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management และ Middle
Management ดวยการสงไปอบรมในคอรสตางๆ เชน
One-on-one executive coaching:

personal guidance on a transformative journey
of learning and development.

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER): หลักสูตรที่มุงสรางนักธุรกิจที่มีความคิด
สรางสรรค สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
สรางความยั่งยืนทางธุรกิจดวยจริยธรรม
หลักสูตร Principle of Life Coaching:

หลั ก สู ต รเพื่ อ สร า งความเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ให
กาวหนา และ เปนทักษะเบื้องตนของการเปน Life
Coach

หลักสูตร leadership from within:

การเสริ ม สร า งพลั ง ความเป นผู นํา และการกํ า กั บ
ดูแลองคการที่ดี

ในสวนของการทํางานของลูกคา บริษัทไดจัด Workshop รูปแบบใหมระหวางลูกคารายใหญและพนักงานในสวน
งานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อทลายกรอบการทํางานที่ซ้ําซากจําเจ เพื่อใหเกิดแนวทางสรางสรรคใหมในการทํางาน ที่จะ
นําพาลูกคาสูเปาหมายที่ตั้งไว
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝายตางๆ เพื่อเพิ่มความรูความชํานาญเฉพาะดาน
อาทิ ดานการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เปนตน

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบใหแก
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อกระจายการดู แลการดํ าเนิ นกิ จการของบริ ษัทภายใต หลัก การกํ ากับ ดูแลกิจการที่ ดี โดย
คณะกรรมการชุดยอยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สําคัญ
ของบริษัท รวมทั้งเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตคอรรัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร
ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
14. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุ อื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทน
ตําแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละราย
สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง

วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน

คุณสมบัติ
มีความรูดานบัญชี
มีความรูดานบัญชี
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ

การเขารวมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
3/4
4/4
4/4

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน เพื่อทําหนาที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ
กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
6. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการ
7. นางเกษแกว
อิทธิกุล
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา
มากะนิตย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตาน
การคอรรัปชัน
หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ ลาออกเดือนมิถุนายน 2561
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
ดานบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร

65

3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ อันมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบริษัทที่
อาจเกิดขึ้นในแตละไตรมาส
5. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและต อต า นการคอร รั ป ชั น เพื่ อนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ดานตอตานการคอรรัปชัน
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายตอตานการคอรรัปชัน พรอมทั้งติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงดานตอตานการคอรรัปชัน อันมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแตละไตรมาส
4. ดู แ ลให บ ริ ษั ทมี ชองทางการรับ แจ งเบาะแสและข อรองเรี ยนต าง ๆ เกี่ ย วกั บการทุ จริตคอรรัป ชัน โดยมี
กระบวนการปองกันและรักษาความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระและมีการดําเนินการใน
การติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน นโยบายตอตานการคอรรัป
ชั น รวมถึ ง ข อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย ธุ ร กิ จ
สภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
ป 2561 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน
แตละรายสรุปไดดังนี้
ตําแหนง

รายชื่อ
1. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ
ตันติเวชกุล
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล

นายวิชา
นางมาลี
นางชัยลดา
นางสาววราภรณ
นายอนุพล
นางเกษแกว

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และตอตานการคอรรัปชัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
4/4

หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน ลาออกจากตําแหนงกรรมการ เดือนมิถุนายน 2561 (เขาประชุม 1/1)
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4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/3

3. คณะกรรมการบริหาร
เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 10 ทาน ดังนี้
1. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการบริหาร
5. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการบริหาร
6. นางเกษแกว
อิทธิกุล
กรรมการบริหาร
7. นางพรรณพิศ
จันทรเอียง
กรรมการบริหาร
8. นายรัชพงค
งามพิสัย
กรรมการบริหารและเลขานุการ
9. ดร.ชาลินี
ฮิราโน
กรรมการบริหาร
10. นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
กรรมการบริหาร
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย า ย พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ ตลอดจนกํ า หนดค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
แกพนักงานระดับตางๆ
2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบี ย บ ประกาศว า ด ว ยการปฏิ บัติ ง าน และสามารถมอบอํ า นาจให แ ก กรรมการบริหาร และ/หรื อ
พนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร เปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทได
4. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจํานวน 10 ลานบาท
5. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผูถือหุน หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจํานวน 10 ลานบาท
6. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 10 ลานบาท
7. อนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพ ทํ า ลาย ตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ถ าวร และสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม มี ตั ว ตน ที่ เ ลิ ก ใช ชํ า รุ ด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินครั้งละ 10 ลานบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือลาสมัย ซึ่งจะ
ทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลง ไมเกินครั้งละ 10 ลานบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/ หรือ
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา ที่มีทุนทรัพยไมเกิน
2 ลานบาท และ/หรือที่เปนปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกินจํานวน 10 ลานบาท
10. มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได
11. มี อํ า นาจเชิ ญ ผู บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งมาชี้ แ จง ให ค วามเห็ น ร ว มประชุ ม หรื อ
สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
12. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตอเนื่อง

1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท และสงเสริมใหมีการคิดคนนวัตกรรมอยาง

4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู
ถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
5. กรรมการบริหารอาจแบงงานกันรับผิดชอบได โดยตองรายงานความเปนไปของกิจการที่ตนดูแลตอ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารใหทราบ
6. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน กอนเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป
8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแยง
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตรรวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรั บความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขอ
อนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือ
ตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
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ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หาก
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติ
ตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริ ษั ท ย อ ยลํ า ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค ค ณะ
(collectivedecision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในป 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค

คุณสมบัติ
มีความรูดานบัญชี
มีความรูดานบัญชี
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ

2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการกํ า หนด
นโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดนโยบายทางการ
เงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
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บริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปนจํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
7 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
2 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
5 ทาน
บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะคั ด เลื อ กกรรมการจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู
ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย แสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน และมี
กรรมการผูจัดการในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหาร
กิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิติ, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัยลดา ตันติเวชกุล,
นางมาลี ลีลาศิริวงศ
กลุม ข. นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแกว อิทธิกุล, นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุม ก. หนึ่ง
คนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วิธกี ารเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอบังคั บบริ ษั ท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้ นให ที่ประชุ ม ผูถื อหุ นเลื อกตั้ง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนต อ งใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร กําหนดใหในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัท
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
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บริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหม
ได
ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัทพนจาก
ตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนง
กรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2) ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการ
บริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถืออยูโดยผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
บริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ
และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและ
จริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี –

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทนั้ น ๆ เพื่อรายงานให คณะกรรมการบริษั ทฯ รับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารระดับสูงจะเป น ผู
พิจารณาวาบริษัทที่ไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะไดสงบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีความชํานาญใน
ธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้งกําหนดใหกรรมการตอง
นําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับ
เลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอืน่ ๆ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดไว
สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผยไวขางตน
- ไมมี –

โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร
อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณ ในธุรกิจที่ บริษั ทดําเนิ นกิจการอยู และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท
ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให
ความเห็นชอบในเรื่องตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
การถวงดุลของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
2 ทาน
- กรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน
- กรรมการอิสระ
1 ทาน
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
7 ทาน
บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ทาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กําหนดไวใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน คุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
2. การกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและวัตถุประสงคของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและวัตถุประสงคของบริษัทไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูบริหาร
และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธแผนปฏิบัติงาน

72

และงบประมาณประจําปเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงานความกาวหนาของผล
การดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการทานใดมี
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท จะต อ งส ง สํ า เนารายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด ส ง ให กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ตอไป
3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ
กรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และได เ ป ด เผยไว บ นเว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
4. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการบริ ห ารไม เ ป น บุ ค คลคนเดี ย วกั น และบริ ษั ท ก็ ไ ด มี ก ฎบั ต ร
คณะกรรมการชุดตางๆ มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน มีกรรมการอิสระจํานวน
1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระเขามาชวยตรวจสอบถวงดุลดวย และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทําหนาที่อยางอิสระได
5. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้ง
กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก
บริษัทไมไดกําหนดอายุของกรรมการบริษัท จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง และจํานวน
วาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุของกรรมการบริษัท หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง
6. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง
บริษัทไดเปดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ การถือหุน และขอมูลการดํารงตําแหน ง ของ
กรรมการแตละคนในบริษัทอื่น ไวในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทไมมีกรรมการ
บริษัท ที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท โดยกรรมการทุกทานไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และทําคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด
7. คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง สอบทานและให
คําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่ดังกลาว และรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและต อ ต า นการคอร รั ป ชั น โดยมี ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการแตละชุดเปนอิสระกัน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท คั ด เลื อ กกรรมการจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู
ความสามารถจากหลากหลายวิ ช าชี พ มี วิ สั ย ทั ศ น เป น ผู มี คุ ณ ธรรม และมี ป ระวั ติ ก ารทํ า งานที่ ไ ม ด า งพร อ ย โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการทุ ก ชุ ด ไว อ ย า งชั ด เจน และมี ป ระธาน
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กรรมการบริหารในฐานะหัวหนาคณะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดําเนิน
ธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
8. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการ
ดําเนินงานของบริษัท มีการกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะสงจดหมายเชิญ
ประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม
และสามารถอภิปรายใหความเห็นไดโดยเปดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและ
ผูบริหารแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคประชุม ขั้นต่ํา ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต องมี
กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได
รายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมแลว จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซึ่งเปนความเห็นของ
กรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฺฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใชเปนกรอบในการแก ไ ข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในป 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยูในเกณฑ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.50
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนโดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท จะร ว มกั นพิ จ ารณากํ า หนดวงเงิ นค า ตอบแทน และนํ าเสนอต อที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น เพื่ อ อนุ มั ติ โ ดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา
โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อมีการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคาตอบแทนประจําปจะเปนการ
จายใหแกกรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถื อหุ น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการวงเงินรวมไมเกิน 6 ลานบาทตอป และไดจายไปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 5,873,000 บาท โดยบริษัทไดเปดเผย
คาตอบแทนของกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป และแบบรายงาน 56-1
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คาตอบแทนผูบริหาร
เปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารแตละคน
11. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอ
การเขารวมการอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
หลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต
กรรมการและผูบริหารไดใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตร หรือเขารวมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรู
ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 กรรมการและผูบริหารไดเขารวมอบรมและสัมมนา ในหัวขอสําคัญ เชน การ
สัมมนา“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560” การสัมมนา”พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ปรับปรุงใหม)”
การเขารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในป 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

3. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

4. นางมาลี

ลีลาศิริวงศ

5. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
6. นางเกษแกว

อิทธิกุล

7. นายอนุพล

ภูวพูนผล

8. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

9. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท

10. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ

-

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ปรับปรุงใหม)
Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560
อนึ่งตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการนํา
หลักการไปปรับใช (apply or explain) เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางเหมาะสม และเปนประโยชนตอการสรางคุณคาให
องคกรอยางยั่งยืน รวมถึงใหคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกร นําหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใชใหสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทกําหนดขึ้น เพื่อใหครอบคลุมการดําเนินงานขององคกร
คณะกรรมการบริ ษั ทได ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทหน า ที่ ใ นฐานะผู นําขององค ก ร ได ตั้ งคณะทํ างานให ทํา การศึ ก ษา
วิเคราะห และเปรียบเทียบ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 และ ป 2560 เพื่อนําหลักการ
ไปปรับใชใหการปฏิบัติเปนไปอยางเหมาะสม และเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดเห็นชอบการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดใหมีกระบวนการทบทวนการนํา CG Code ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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ความรั
บผิบดผิชอบต่
อสัองสัคมและสิ
่งแวดล้
อมอม
ความรั
ดชอบต
งคมและสิ
่งแวดล
ในปนี้ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไดดําเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อ
สนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในตางจังหวัด ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 12 และเขารวมกิจกรรมตางๆ ในเครือขาย
ถนนศรีอยุธยาสีเขียว เพื่อเสริมสรางความรวมมือในดานการจัดการและอนุรักษสิ่งแวดลอมและทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมรวมกัน

1. โครงการ School Project เพื่ อสนับสนุนโรงเรี ยนที่ ขาดแคลนในตางจั งหวัด ป ที่ 12 ภายใต
แนวความคิด “เกง Eng ไมมีอึ้ง!”
บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมสงเสริมสังคมในนามลูกคาและบริษัทฯ ในโอกาสป
ใหมเปนประจําทุกป จากแรงบันดาลใจในการเปนตัวแทนลูกคาทุกทาน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สูเด็กๆ ในโรงเรียนที่หางไกลและปนี้
นับเปนครั้งที่ 12 โดยในป 2561 นี้ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนโรงเรียนบานโคกสะอาด จ. สระบุรี ในการจัดสรางสวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ (English Learning Garden) การจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) และสนับสนุนกิจกรรมอบรม
มัคคุเทศกนอยรุน1 (Training to Young Guide) เพื่อสรางพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใหแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานโคกสะอาด เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันที่ภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทในชีวิต
มากขึ้น
ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไดรวมกับบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด ใหการสนับสนุนโครงการ “ฟนสวย ยิ้มสดใส ได
ดวยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟนและยาสีฟนและสงเสริมใหมีโครงการแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อใหเด็กรูจักรักษาความสะอาดภายในชองปากและฟน และไดชวยแตงเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การแปรงฟนเพื่อใหโรงเรียนไดใชในกิจกรรมดังกลาว
บริษัทฯ และพนักงานเปนตัวแทนลูกคาทุกทาน ในการสงมอบสิ่งดีๆ ใหกับโรงเรียนบานโคกสะอาด จ. สระบุรี
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยรวมทํากิจกรรมสันทนาการตางๆ กับเหลานองๆ นักเรียน พรอมทั้งบริจาคอุปกรณการ
เรียนการสอน สินคาอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเปนของขวัญใหนองๆ มีกําลังใจและมี
ความสุขในชวงเทศกาลปใหมที่กําลังจะมาถึง เพื่อแบงปนความสุขรวมกันทั้งผูใหและผูรับ

2. กิจกรรมรวมกับเครือขายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)
บริษัทและกลุมฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี กรุป ไดเขารวมเปนพันธมิตรในภาคีเครือขาย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว
(Si Ayutthaya Road Goes Green)” ซึ่ ง เป นความร วมมื อกัน ระหวา งสมาชิกอาคารสู งและสวนราชการที่ ตั้ งอยู บน
ถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสรางความรวมมือ และจิตสํานึกในดานการจัดการและอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกัน ในการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใชพลังงาน และไดรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับทางกลุม อาทิ
2.1 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน มอบใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ตัวแทนจากเครือขายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ไดนําปฏิทินเกาที่รวบรวมได ไปสงมอบใหกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใตมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61
โดยปฏิทินเหลานี้ สวนหนึ่งจะนําไปทําเปนกระดาษจดโนตสําหรับคนตาบอดได และสวนที่เหลือทางศูนยฯ สามารถนําไปขาย
เพื่อนํารายไดมาซื้อกระดาษตอเนื่องหนา 150 แกรม เพื่อพิมพเปนหนังสือแลวก็จะนําไปมอบใหกับผูพิการทางสายตา
ทั่วประเทศตอไป
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2.2 กิจกรรมเดินรณรงค Earth Hour 2018
ฟาร อี ส ท เฟมไลน ดี ดี บี ร ว มกั บ เครื อ ข า ยถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี เ ขี ย ว เดิ น รณรงค “60+ Earth Hour 2018”
ในเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรณรงคใหสมาชิกในเครือขายและชุมชนราชเทวี รวมกิจกรรม Earth Hour
2018 Bangkok 'ปดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกรอน' รวมกับเมืองใหญทั่วโลก7,000 แหงใน 187 ประเทศ และใสแฮชแทค
#connect2earth #ปดเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต #ลดเพราะรักษ ผานการสื่อสารในโลกโซเชียล เพื่อใหทุกคนในชุมชน
ไดตระหนักรูถึงความสําคัญในการใชพลังงานอยางรูคา และรวมกันปดไฟเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 20.30-21.30 น.
2.3 กิจกรรมศรีอยุธยารวมใจถวายใหโรงพยาบาลสงฆ
ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี และเครือขายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green) นําโดย
มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานเครือขายฯ จัดใหมีการรวมทําบุญในกลุ มสมาชิกเครื อข าย 25 องคกร ในกิจกรรม
“ศรีอยุธยารวมใจ ถวายใหโรงพยาบาลสงฆ” โดยรวบรวมปจจัยเปนจํานวน ๑๑๓,๕๐๕ บาท เพื่อทําบุญและมอบรายได
ให แ ก โ รงพยาบาลสงฆ เพื่ อ พระสงฆ ที่ อ าพาธ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทยสมนึก อรามเธียรธํารง ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ
เปนผูแทนรับมอบ ณ หอฉัน โรงพยาบาลสงฆ เมื่อ 9 ส.ค. 2561
2.4 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Si Ayutthaya goes Strong : Running Project 2018
ฟาร อี ส ท เฟมไลน ดี ดี บี และสมาชิ ก เครื อ ข า ยถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี ร ว มกิ จ กรรมเดิ น วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง
Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018 ณ สวนสันติภาพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อรวมสราง
คนทํางานยุคใหมใหมีสุขภาพแข็งแรง และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง 20 องคกรบนถนนศรีอยุธยา
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การควบคุ
การความเสีย่ ่ยงง
การควบคุมภายในและการบริ
ภายในและการบริหหารจั
ารจัดการความเสี
การควบคุมภายใน
บริ ษั ทได ให ค วามสํ า คั ญต อ การมี ระบบการควบคุ มภายในที่ ดี โดยมี ฝา ยตรวจสอบภายในทํ าหน า ที่ ตรวจสอบ
ตรวจทาน การปฏิบัติงานและติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง โดยใหฝายตรวจสอบภายในทํางาน
อิสระ และมีสายการรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 237 (2/2562) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 นั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ทานไดเขารวมประชุมดวย และไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจําป 2561 โดยการ
ซักถามขอมูลจากฝายบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดขอสรุปจากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของ บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) แบงเปนดานตางๆ รวม 5 สวนดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอมและการควบคุมภายในองคกร
บริษัทใหความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทําจรรยาบรรณพนักงาน มีวัฒนธรรมองคกรที่สืบทอด
มายาวนานในดานจริยธรรมในการทําธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม โปรงใสและตรวจสอบได บริษัทฯไดกําหนดโครงสรางการ
ทํางานตามสายงาน มีการกําหนดระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงาน กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามสายงานไว
อยางชัดเจน มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวางกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารและพนักงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
2. ดานการประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน ไดกําหนดบทบาทหนาที่
ไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน มีการจัดประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อ
พิจารณารายงานประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และไดรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝายบริหาร พนักงาน ตามโครงสรางของ
องคกร และกําหนดนโยบายกลยุทธ เปาหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทที่วางไว มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ อยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีฝายตรวจสอบภายในชวยในการสอบทานติดตามประเด็นปญหาหรือจุดออนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
ไดรับการพิจารณาและแกไขจากฝายบริหารไดทันเวลาและเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลขอมูลที่สําคัญ เชื่อถือได เพื่อนําเสนอตอกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหทันกับสถานการณและเทาเทียมกับตลาดการ
แขงขัน
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เพื่อรายงานขอมูลที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัท
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมรวมระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทําความเขาใจในนโยบายที่สําคัญและ
เปาหมายของบริษัท เพื่อใหการสื่อสารขอมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรให
บรรลุวัตถุประสงค
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บริษัทไดเปดชองทางการสื่อสารใหขอมูลที่สําคัญกับบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียตาง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ยัง
จัดใหมีชองทางในการสงขอรองเรียน หรือ การใหคําแนะนําปรึกษาที่สําคัญไดหลายชองทาง เชน ทางเวปไซตของบริษัท
ทางอีเมลล และตู ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400
5. ดานระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เมื่อไหรที่มีผล
แตกตางเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมรวมกันระหวางฝายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสม
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทใหรับทราบอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงาน
อิสระที่ปฏิบัติหนาที่และไดรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส
ดานการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ไดรับทราบ
ถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงไดอยางเพียงพอเหมาะสม
และกําหนดแนวทางการแกไขความเสี่ยงนั้นเพื่อใหความเสี่ยงลดลงสูเกณฑที่ยอมรับไดและคอยเฝาติดตามอยางใกลชิด

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชันขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ใน
การสนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กําหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมทันเวลา
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอรรัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในป 2561 นั้น การประชุมรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูบริหาร และฝายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผูสอบบัญชีมีการประเมิน
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สําคัญในการตรวจสอบ ตรวจทาน ไดนํา
ประเด็นเหลานั้นมารายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็นวาการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม
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รายการระหว่
รายการระหวางกั
งกันน
การอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่เปนรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติในการทํา
รายการระหวางกัน ตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่มี
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลคาเกินกวา 1,000,000.- บาท ใหนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และหากเขาขายจะตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยใหนําเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดใหกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียในวาระใด ตองออกจากหอง
ประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทํารายการดังกลาว ไดพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเปนของการทํา
รายการเพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การประชุ ม ได เ ป ด เผยการทํ า รายการดั ง กล า ว ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตอตลาดหลักทรัพยฯและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติหลักการใหฝายจัดการ สามารถทําธุรกรรมที่เปนรายการธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีขอตกลงทางการคาที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํา
กับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยขออนุมัติหลักการทุกปและสรุปรายการระหวางกันเพื่อรายงานต อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
รายการระหวางกันในป 2561 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือ คาบริการรับ คาที่ปรึกษารับ คาเชา
อสังหาริมทรัพยและคาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน ซึ่งเปนการคาปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคา
คาบริการเปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 25.
ในป 2561 มีการทํารายการระหวางกันที่เปนรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว กั บ สิ น ท รั พ ย ห รื อ บ ริ ก า ร ร า ย ก า ร เ ช า แ ล ะ ใ ห เ ช า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ไ ม เ กิ น 3 ป
และคาที่ปรึกษารับ
บริ ษั ทได ขออนุ มั ติ ก ารทํ ารายการดั งกล าวตอคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุมกรรมการบริษั ท ครั้ ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปไดดังนี้
ลักษณะ
ความสัมพันธ

ชื่อบริษัท
1. บจก.สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย)

คาเชาอาคาร
พรอมที่จอดรถ (บาท)

กรรมการรวมกัน

130,000.00

2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทรวม)

”

1,450,000.00

3. บจก.พินนาเคิลทราเวิล

”

70,000.00

4. บจก.ชัยลดาดล

”

40,000.00

5. บจก.ดาตา เฟรส

”

173,000.00

6. บจก.ดิจินคร (บริษัทรวม)

”

40,000.00

รวมทั้งสิ้น

1,903,000.00
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คาที่ปรึกษารับ
(บาท)
180,000.00

180,000.00

- คาเชาอาคารพรอมที่จอดรถ จํานวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารบางสวนพรอมที่
จอดรถ กับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 6 ราย โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 1 ป การกําหนดราคา
ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาคาเชา ตอตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยูในทําเล
เดียวกัน
- คาที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเปนที่ปรึกษาดานงานบุคคลและคอมพิวเตอรใหกับ
บริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ ความยากงาย และขอบขายของการ
ใหบริการ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ กรรมการบริษัทรวมกัน
2. การขายหุนของบริษัท อเมริกัน ฟูด จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทขายหุน
ของบริษัท อเมริกัน ฟูด จํากัด จํานวน 420,000 หุน ในราคาหุนละ 10.11 บาท รวมเปนเงินจํานวน 4,246,200 บาท โดย
ขายใหบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท และมีผูถือหุน
ใหญรวมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
3. การขายหุนของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทขายหุน
ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 249,666 หุน ในราคาหุนละ 65.52 บาท รวมเปนเงินจํานวน
16,358,116.32 บาท โดยขายใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นางชัยลดา ตันติเวชกุล ในฐานะเปนกรรมการของบริษัท
4. การขายหุนของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทขายหุนของ
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด จํานวน 4,464 หุน ในราคาหุนละ 320 บาท รวมเปนเงินจํานวน 1,428,480
บาท โดยขายใหนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ในฐานะกรรมการของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เปนพี่ชายของ นาย
บุญชัย โชควัฒนา

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงดําเนินตอไป เพราะธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนไปตามธุรกิจปกติทาง
การคา จะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดใชนโยบายตอรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุนและผู
มีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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การวิ
การ
การวิเคราะห์
คราะหแและอธิ
ละอธิบบายของฝ่
ายของฝายจัดดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวม ผลการดําเนินงานของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอยในงบการเงินรวม
สําหรับป 2561 มีดังนี้

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ตนทุนจากการใหบริการและคานายหนา
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการและบริหาร
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรหลังภาษีเงินได

(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม/(ลด)
2561
2560
จํานวน
รอยละ
702.32
742.20
(39.88)
(5.37)
465.08
519.88
(54.80)
(10.54)
237.24
222.32
14.92
6.71
70.34
93.52
(23.17)
(24.78)
181.83
160.68
21.15
13.16
125.75
155.16
(29.41)
(18.95)
22.07
28.37
(6.30)
(22.21)
103.68
126.78
(23.10)
(18.22)

ผลการดําเนินงาน
ในป 2561 บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการและคา
นายหนา จํานวน 237.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 14.92 ลานบาทหรือรอยละ 6.71 และมีกําไรสุทธิสําหรับป
จํานวน 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 23.10 ลานบาทหรือรอยละ 18.22 สาเหตุที่กําไรสุทธิลดลง เนื่องจาก
ในป 2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 22.50 ลานบาท มาจากโครงการใหสิทธิซื้อหุนสามัญ
แกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ซึ่งผลตางของราคาขายกับราคาตลาดที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไดบันทึกเปน
คาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ทําใหมีคาใชจายที่เกิดจากโครงการดังกลาวเพิ่มจากปกอน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
รายการ
ป 2561
อัตรากําไรขั้นตน (%)
33.78
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%)
14.76
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
8.48

ป 2560
29.95
17.08
10.60

ป 2559
44.15
15.62
10.50

ในป 2561 และ 2560 บริษัท และบริษัทยอย ไดปรับปรุงตนทุนการใหบริการโดยมีการโอนและปนสวนคาแรง
ของพนักงานจากการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยคิดคํานวณคาแรงเปนตนทุนของรายไดจากการใหบริการที่เกิดขึ้นจริงในงวด
ปจจุบัน
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารตนทุน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยใหใชบุคลากรที่มีอยู
อยางคุมคาแทนการจางบุคคลภายนอก
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รายไดรวมของบริษัท
สําหรับป 2561 รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา เงินปนผลรับ กําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย รายไดอื่น และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวม 772.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 63.05 ลานบาท หรือรอยละ 7.54 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 702.32 ลานบาท ลดลง จากป
กอน จํานวน 39.88 ลานบาทหรือรอยละ 5.37
ภาพรวมของรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว ไมมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ กําลังซื้อของผูบริโภคลดลง ลูกคาจึงตองระมัดระวังในการใชงบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบ
โฆษณาลง
รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2561 ประกอบดวย เงินปนผลรับและผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล
เพิ่มขึ้น 2.80 ลานบาท หรือรอยละ 27.19 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 14.04 ลานบาท
เพิ่มจากปกอน 10.78 ลานบาทหรือรอยละ 331.45 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 31.49 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 2.09 ลานบาท หรือรอยละ 7.10 และรายไดอื่นที่นอกเหนือจากรายการขางตนที่ไดกลาวมาแลว มีจํานวน 11.70
ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.52 ลานบาท หรือรอยละ 63.69
ในป 2561 รายไดอื่นลดลงจํานวน 23.17 ลานบาทหรือรอยละ 24.78 เนื่องจาก ในป 2560 บริษัทฯ มีกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 18.33 ลานบาท จึงมีผลทําใหใน ป 2561 จํานวนรวมของรายไดอื่นลดลง
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย ตนทุนการใหบริการและคานายหนา คาใชจายในการบริการและบริหาร
สําหรับป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 646.91 ลานบาท ลดลง 33.65 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริษัท และบริษัทยอย มีตนทุนการใหบริการและคานายหนา จํานวน 465.08 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน
54.80 ลานบาท หรือรอยละ 10.54 ซึ่งลดลงตามรายไดที่ลดลงรวมทั้งจากนโยบายการบริหารตนทุน
คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัท และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจํานวน 181.83 ลานบาท เมื่อเทียบ
กั บ ป 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 21.15 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 13.16 โดยค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น มาจากผลต า งของราคาหุ น ที่
ออกจําหนายตามโครงการจําหนายหุนสามัญใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) กับราคาตลาด เปนเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 22.50 ลานบาท บริษัทไดบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรสุทธิรวม
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2561 จํานวน 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 23.10
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.22 โดยแบงเปน
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- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2561 จํานวน 100.98 ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.42
ลานบาทหรือรอยละ 16.82
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 2.69 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.69
ลานบาทหรือรอยละ 50.00
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2561 จํานวน 1,664.71 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15.65 ลาน
บาทหรือรอยละ 0.93 สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 118.47 ลานบาทหรือรอยละ 15.45 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวมีจํานวนรวม 282.86 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 135.05 ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียน
อื่นจํานวน 19.59 ลานบาทเพิ่มจากปกอน 17.12 ลานบาท
อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

ป 2561
6.20

ป 2560
7.55

ป 2559
7.02

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2561 ลดลงจากป 2560 จากรอยละ 7.55 เปน
รอยละ 6.20 เปนผลมาจากสินทรัพยรวมของบริษัทลดลง แตอยางไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2561 จํานวน 64.37 ลานบาท ลดลงจากป
กอน 227.96 ลานบาทหรือรอยละ 77.98 รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเปนผลมาจากการดําเนินงาน
ตามปกติ แตบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองเพียงพอตอการหมุนเวียนในกิจการ อัตราสวนสภาพคลองมีดังนี้
ป 2561
1.85
1.77
0.81

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองเงินสด (เทา)

ป 2560
1.84
1.81
1.01

ป 2559
1.73
1.69
0.97

ณ สิ้นป 2561 อัตราสวนสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 1.85 เทา ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองของเงินทุน
หมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ยอมไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
อั ต ราส ว นสภาพคล อ งเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเร็ ว ลดจากป ก อ น 0.04 เท า อั ต ราส ว นสภาพคล อ งเงิ น สด 0.81
ลดจากปกอน 0.20 เทา แมสภาพคลองของบริษัทฯ ลดลงในป 2561 แตก็ลดลงเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังมี
สภาพคลองอยูในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความคลองตัวในการบริหารงานและดําเนินกิจการไดตอไป
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ จํานวน 336.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 2.66
ลานบาท หรือรอยละ 0.80 ลูกหนี้อื่นประกอบดวยรายไดคางรับ คาใชจายจายลวงหนา และอื่น ๆ มีจํานวน 4.15 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 2.07 ลานบาท หรือรอยละ 33.33
ป 2561
4.29
85

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

86

ป 2560
4.62
79

ป 2559
4.32
84

อัตราสวนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ป 2561 คือ 85 วัน บริษัทฯ ไดคํานึงถึงสภาพคลองในการดําเนิน
ธุรกิจ จึงใหเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ มีการติดตามหนี้อยางใกลชิดและรายงาน
ลูกหนี้คางชําระใหฝายบริหารทุกๆ สิ้นเดือน เพื่อไมใหมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท
หนี้สิน
บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2561 จํานวน 416.21 ลานบาท ลดลง จากป 2560 จํานวน 67.69
ลานบาทหรือรอยละ 13.99 ประกอบดวย เจาหนี้การคา จํานวน 258.32 ลานบาทลดลงจากป 2560 จํานวน 89.86
ลานบาท หรือรอยละ 25.81 เจาหนี้อื่นประกอบดวย คาใชจายคางจาย คาตอบแทนกรรมการและโบนัสคางจาย และ
รายการอื่น รวมเปนจํานวนเงิน 58.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.00 ลานบาท หรือรอยละ 7.33 ภาษีเงินไดคางจาย จํานวน 8.05
ลานบาท เพิ่มจากปกอน 2.24 ลานบาท หรือรอยละ 38.65
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

ป 2561
3.94
93

ป 2560
3.55
102

ป 2559
3.18
115

บริษัทฯ กําหนดเครดิตในการชําระเงินใหแกเจาหนี้ ประมาณ 75 วัน จากตารางขางตนอัตราสวนสภาพคลองของ
การชําระหนี้ มีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยประมาณ 100 วัน สาเหตุมาจากการกําหนดวันจายชําระเงินใหเจาหนี้การคา 2
ครั้งใน 1 เดือน ดังนั้นหากเจาหนี้ไมมาเก็บเงินตามวันที่ไดนัดชําระแลว บริษัทจะเลื่อนการชําระเงินไปเดือนถัดไป ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายที่บริษัทกําหนดไวอยางชัดเจน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 65.49 ลานบาท ลดลง 2.74 ลานบาท หรือรอยละ
4.01 สาเหตุมาจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 4.66 ลานบาท หรือรอยละ 21.17 สํารองผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
1.83 ลานบาท หรือรอยละ 4.03
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2561 จํานวน 1,248.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560
จํานวน 52.04 ลานบาท หรือรอยละ 4.35

วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลงสุทธิ
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรับโอนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเปนบริษัทรวม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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(หนวย : ลานบาท)
292.33
(77.63)
(101.25)
(31.12)
(210.00)
(17.96)
64.37

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง จาก 292.33 ลานบาท ณ สิ้นป 2560 เปน 64.37 ลานบาท ในป 2561
ลดลง 227.96 ลานบาท หรือรอยละ 77.98 สาเหตุที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง เนื่องจาก บริษัทฯ นําเงิน
ไปลงทุนในกองทุนเปดเพิ่มขึ้น 56.72 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง 75.70 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ลดลงมาจากบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-กองทุนสวนบุคคลเพิ่มขึ้น 110 ลานบาท และเงินฝากประจํา
เพิ่มขึ้น 35.14 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินลดลงมาจากการจายเงินปนผล จํานวน 75.00 ลานบาท
สภาพคลองและแหลงเงินทุน
ความเหมาะสมโครงสรางของเงินทุน
รายการ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

ป 2561
0.33

ป 2560
0.40

ป 2559
0.49

ในป 2561 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.33 เทา ซึ่งลดลงจากปกอน และบริษัทฯ ไมมีภาระ
หนี้สินในการกูยืมเงิน แสดงใหเห็นวาโครงสรางทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ
บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนไดอยางแนนอน
สภาพคลองที่สําคัญ
ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 648.22 ลานบาท สูงกวาหนี้สินหมุนเวียน เปน
จํานวนเงิน 297.50 ลานบาท บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินจากเงินกูยืม ยิ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทยังมีสภาพคลองอยางเพียงพอ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ไดอยางชัดเจน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหการใชจายของภาคประชาชน
สวนใหญตอสินคาอุปโภคบริโภคลดลง กําลังซื้อลดลง มีผลทําใหผูประกอบการตองระมัดระวังในการใชงบในการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ ซึ่งยอมมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางแนนอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแลว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานไดอีกคือ
การเสียลูกคารายใหญ
ในปจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแขงขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกคารายใหญ
ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบตอรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงตองบริหารจัดการในการรักษาลูกคาเดิมที่มีอยูใหคงอยู
ตอไป
บริษัทฯ ตองสรางความมั่นใจ สรางผลงานที่มีคุณภาพ และสรางความสัมพันธอันดีใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคา
ไดรับประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสําเร็จทางการตลาดในสินคาของบริษัทลูกคา
ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณความไมสงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุรายแรงหรือภัยธรรมชาติ
บริษัทไมสามารถคาดคะเนเหตุการณลวงหนาเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผนดินไหว หรือเหตุการณความไมสงบจากการ
ก อ การร า ย วิ น าศกรรม รวมถึ ง การชุม นุ มทางการเมื อง ซึ่ ง หากมี เ หตุ ก ารณ ดังกล าวนี้ เ กิด ขึ้ น อาจทํ าให บ ริ ษั ทมี ความ
จําเปนตองระงับการใหบริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงาน อาจจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียรายไดอยาง
หลีกเลี่ยงไมได

88

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2561
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด
แอสโซซิเอทส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2561 มีจํานวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้
บมจ.ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี
บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย)
บจก. ดิจินคร (บริษัทรวม)
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทรวม)
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ (บริษัทรวม)
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี-
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จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

1,110,000.00 บาท
120,000.00 บาท
85,000.00 บาท
220,000.00 บาท
520,000.00 บาท

รายงานความรั
ดชอบของคณะกรรมการบริษัทษทั
รายงานความรั
บผิบดผิชอบของคณะกรรมการบริ
รายงานทางการเงินน
ต่ตออรายงานทางการเงิ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวได
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวไดผานการ
ตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดใหมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหม่นั ใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงปองกันไมให
เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทําหนาที่สอบทานเกี่ ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดจัดทําและเปดเผยโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผูอํานวยการ
และผูอํานวยการฝายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน))
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผู
สอบบั
รายงานของผู
้สอบบั
ญญชีชีรรับอนุ
อนุญญาตาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน))
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และ
ไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน
ข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ น ข า งต น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว
ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความ
เปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจา ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวนหลายแหง ตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 25 ซึ่งกลุมบริษัทตองกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินไดอยางครบถวนและถูกตอง และมีการกําหนดนโยบายดานราคาเปนไปตามปกติธุรกิจ
ขาพเจาไดทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
รวบรวมข อ มู ล รายการบั ญ ชี กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ข า พเจ า ได สุ ม ตรวจสอบรายการบั ญ ชี กั บ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ
กับกิจการที่เกี่ยวของกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายจากกิจการที่เกี่ยวของ
กัน ตรวจสอบนโยบายการกําหนดราคา และไดวิเคราะหเปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
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จากผลการตรวจสอบข า งต น ให ผ ลเป น ที่ น า พอใจ และข า พเจ า ไม พ บรายการผิ ด ปกติ ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอยางเปนสาระสําคัญ
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แต
ไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมให
ขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอ
ขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวา
ขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับ
ดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจั ดทํ า งบการเงิน ผู บ ริ ห ารรั บผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถของกลุมบริ ษั ทในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล
วารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบ
การเงิ น ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก าร
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดํ าเนินงานตอเนื่องของ
ผูบริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ที่ อ าจเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ข อ สงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ
ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา โดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของหรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไม
เพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่
ควรหรือไม
 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุร กิจภายในกลุม บริษั ทเพื่ อแสดงความเห็น ตองบการเงิน รวม
ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุม
บริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ
ขาพเจา และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมาก
ที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาได
อธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน
รายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ 2562
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

4.2 และ 5

64,369,681.50
55,341,968.89

4.3 และ 6

163,150,548.79
218,492,517.68

292,333,312.32

54,545,962.33

59,803,565.50

20,197,662.04

47,341,968.89

12,181,727.11

105,377,334.43

151,842,030.03

76,166,378.36

125,574,996.47

199,183,998.92

88,348,105.47

336,504,174.98

333,842,020.52

305,264,700.70

168,865,496.89

94,235.53

71,116.81

61,839.95

59,920.05

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจําธนาคาร
เงินลงทุนในกองทุนเปด
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา

4.4 และ 7

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา

3,677,460.42

4,394,659.60

3,606,833.96

3,294,721.63

อื่น ๆ

374,815.51

1,753,654.85

395,580.13

718,493.86

รวมลูกหนี้อื่น

4,146,511.46

6,219,431.26

4,064,254.04

4,073,135.54

5,123,931.46

6,256,219.42

4,409,050.84

329,686.74

19,585,401.65

2,468,430.94

15,343,422.55

1,303,137.41

648,222,218.73

766,694,410.93

582,811,389.38

322,723,127.55

8,000,000.00

8,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

โฆษณาระหวางผลิต

4.5

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

4.6 และ 8

609,108,951.20

510,724,163.44

599,298,599.95

510,724,163.44

เงินลงทุนในบริษัทรวม

4.6 และ 9

162,370,675.09

144,876,284.17

8,701,470.00

6,001,470.00

เงินลงทุนในบริษัทยอย

4.6 และ 10

1,400,000.00

22,766,010.00

31,326,940.00

35,488,455.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

4.6 และ 11

เงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ

4.6 และ 12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

4.7 และ 13

สินทรัพยไมมีตัวตน

4.8 และ 14

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

32,326,940.00
199,571,539.38
-

36,488,455.00
11,235,000.00
194,571,463.57

197,982,104.03

11,235,000.00
175,581,332.05

19,049.50

-

4,368,626.04

7,195,242.26

-

741,038.14

561,138.64

141,827.00

125,518.00

1,016,487,769.85
1,664,709,988.58

913,670,796.58
1,680,365,207.51

843,850,940.98
1,426,662,330.36

769,356,939.92
1,092,080,067.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

2,434,991.43

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนกรรมการและโบนัสคางจาย
อื่น ๆ
รวมเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2561

4.10 และ 15
4.11 และ 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

258,323,473.32

348,178,559.83

227,728,606.81

123,602,673.24

3,623,713.51
53,968,198.00
925,840.25
58,517,751.76
8,045,227.56
25,832,221.16
350,718,673.80

7,621,765.77
45,503,753.42
1,397,097.82
54,522,617.01
5,802,488.50
7,171,493.45
415,675,158.79

3,231,101.32
49,588,698.00
762,293.85
53,582,093.17
8,045,227.56
22,767,109.80
312,123,037.34

6,907,419.91
13,400,000.00
315,969.50
20,623,389.41
1,698,821.32
1,767,123.34
147,692,007.31

47,262,096.34
17,346,642.51
884,000.00
65,492,738.85
416,211,412.65

45,430,159.34
22,013,842.17
784,000.00
68,228,001.51
483,903,160.30

40,203,851.34
18,772,210.68
983,000.00
59,959,062.02
372,082,099.36

22,289,101.34
26,260,516.77
1,081,500.00
49,631,118.11
197,323,125.42

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7,870,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 7,749,950 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2561

2560

2561

2560

16 และ 17
78,700,000.00

78,700,000.00
75,000,000.00

77,499,500.00
17
4.12 และ 17

18

117,245,550.00
22,495,500.00
19,948.15

91,689.57

8,500,000.00
866,823,277.99
133,467,161.10
1,226,050,937.24
22,447,638.69
1,248,498,575.93
1,664,709,988.58

7,500,000.00
844,796,215.05
149,832,437.59
1,172,220,342.21
24,241,705.00
1,196,462,047.21
1,680,365,207.51

98

75,000,000.00
77,499,500.00

75,000,000.00
95,000,000.00
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

117,245,550.00
22,495,500.00
-

8,500,000.00
695,118,390.09
133,721,290.91
1,054,580,231.00
1,054,580,231.00
1,426,662,330.36

75,000,000.00
95,000,000.00
-

7,500,000.00
567,263,355.40
149,993,586.65
894,756,942.05
894,756,942.05
1,092,080,067.47

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ฟารอสี ท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบกํ2561
าไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
กําไรขั้นตน
เงินปนผลรับและผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล
รายไดอื่น
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
อื่น ๆ
รวมรายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริการและบริหาร
คาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

742,201,327.06
519,878,087.77
222,323,239.29
10,314,100.00

572,647,748.37
362,065,769.94
210,581,978.43
34,210,950.75

264,176,880.30
179,343,288.98
84,833,591.32
138,896,020.00

14,037,952.49
11,697,879.15
25,735,831.64
276,095,480.02
159,328,208.07
22,495,500.00
10,815.18
31,489,740.62
125,750,697.39
22,070,612.02
103,680,085.37

3,253,675.11
18,328,863.92
32,215,656.79
53,798,195.82
286,435,535.11
160,682,480.91
29,404,090.78
155,157,144.98
28,373,291.73
126,783,853.25

14,037,952.49
13,017,986.36
27,055,938.85
271,848,868.03
140,754,712.59
22,495,500.00
108,598,655.44
20,784,546.98
87,814,108.46

40,420,337.93
11,958,172.66
52,378,510.59
276,108,121.91
74,857,478.13
201,250,643.78
13,389,518.01
187,861,125.77

100,988,642.91
2,691,442.46
103,680,085.37

121,401,623.22
5,382,230.03
126,783,853.25

87,814,108.46
87,814,108.46

187,861,125.77
187,861,125.77

13.35
7,562,488.00
7,562,488

16.19
7,500,000
7,500,000

11.61
7,500,000
7,562,488

25.05
7,500,000.00
7,500,000

4.12 และ 17
4.6 และ 9
4.13 และ 22

4.14 และ 23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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702,318,425.92
465,077,728.29
237,240,697.63
13,118,950.75

4.6 และ 8
4.6 และ 9

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน (หุน)

2561

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมงบกํา2561
ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

103,680,085.37

126,783,853.25

87,814,108.46

187,861,125.77

(193,442.21)
(4,250,065.24)

73,886,675.37

(4,060,416.49)

73,886,675.37

องคประกอบของภาษีเงินได
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน

850,013.04

(14,777,335.07)

812,083.29

(14,777,335.08)

หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายเนื่องจากจําหนาย

(3,400,052.20)

59,109,340.30

(3,248,333.20)

59,109,340.29

(16,279,953.17)

(1,491,292.47)

(16,279,953.17)

-

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

องคประกอบของภาษีเงินได
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายเนื่องจากการจําหนาย-สุทธิจากภาษี

3,255,990.63

298,258.49

3,255,990.63

-

(13,023,962.54)

(1,193,033.98)

(13,023,962.54)

-

รวมผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี

(16,424,014.74)

57,916,306.32

(16,272,295.74)

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน
15
องคประกอบของภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนของพนักงานของบริษัทรวม - สุทธิจากภาษี

59,109,340.29

-

(2,280,032.00)
456,006.80

-

(849,788.00)
169,958.00

-

(1,824,025.20)

-

(679,830.00)

985,988.64

-

-

-

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

(15,631,468.31)

56,092,281.12

(16,272,295.74)

58,429,510.29

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

88,048,617.06

182,876,134.37

71,541,812.72

246,290,636.06

85,448,206.00
2,600,411.06
88,048,617.06

177,547,819.48
5,328,314.89
182,876,134.37

71,541,812.72
71,541,812.72

246,290,636.06
246,290,636.06

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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95,000,000.00

95,000,000.00

75,000,000.00

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

75,000,000.00

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่่งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเปนสนวเป็
นหนึ
นนี้

ป 2560
ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2560
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2560 :กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2560
เงินปนผลจาย
19
เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่ม
ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและชําระ
แลว

7,500,000.00

7,500,000.00

4,604.42
91,689.57

จัดสรรแลวทุนสํารองตาม
กฎหมาย

87,085.15

สวนเกินกวาทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและ
บริษัทรวม

หนวย : บาท

57,916,395.80

(1,770,199.54)
119,631,423.68
(52,500,000.00)

149,832,437.59

57,916,395.80

121,401,623.22

844,796,215.05

91,916,041.79

หลักทรัพยเผื่อขาย

เงินลงทุนใน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

777,664,791.37

ยังไมไดจัดสรร

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสะสม

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
อีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ฟารงบแสดงการเปลี
่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

4,604.42
1,172,220,342.21

(1,770,199.54)
177,547,819.48
(52,500,000.00)

179,318,019.02

1,047,167,918.31

รวมสวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ

(15,506,610.00)
1,196,462,047.21

(19,368,000.00)

(19,368,000.00)
(15,511,214.42)
24,241,705.00

(1,824,025.20)
182,876,134.37
(52,500,000.00)

184,700,159.57

1,100,960,522.84

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(53,825.66)
5,328,314.89

5,382,140.55

53,792,604.53

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
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77,499,500.00

75,000,000.00
2,499,500.00

117,245,550.00

95,000,000.00
22,245,550.00

สวนเกินมูลคาหุน
สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนึ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น่งเป็ของงบการเงิ
นส่วนหนึนนี่ง้ ของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ป 2561
ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2561
การเพิ่มทุนหุนสามัญ
16 และ 17
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
4.12 และ 17
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2561 :กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
ปรับปรุงผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนของพนักงานของบริษัทรวม
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2561
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนจาก
การรับโอนกิจการ
27
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนบริษัทรวม
เงินปนผลจาย
19
เงินปนผลจายที่บริษัทยอยจายใหสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุม
ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2561

ทุนที่ออกและชําระ
แลว

22,495,500.00

22,495,500.00

-

19,948.15

8,500,000.00

866,823,277.99

(75,000,000.00)

(193,442.21)

133,660,603.31

161,149.06

(16,332,983.34)

133,467,161.10

161,149.06

(16,526,425.55)

(16,526,425.55)

149,832,437.59

985,988.64
85,448,206.00

84,462,217.36

1,172,220,342.21
24,745,050.00
22,495,500.00

1,226,050,937.24

(75,000,000.00)

(3,791,023.97)

(4,947,568.61)

(193,442.21)

985,988.64
101,974,631.55

(16,332,983.34)

149,832,437.59

เงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

รวมสวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ

(4,604.42)

(193,442.21)

-

การแปลงคางบ
การเงิน

100,988,642.91

844,796,215.05

ยังไมไดจัดสรร

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของ ผูถือหุน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(67,137.00)
1,000,000.00

7,500,000.00

จัดสรรแลวทุนสํารองตาม
กฎหมาย

หนวย : บาท

(67,137.00)

91,689.57

สวนเกิน (ต่ํา) กวา
ทุนจากการ
สวนทุนจากการจาย
เปลี่ยนแปลงสัดสวน
โดยใชหุนเปนเกณฑ
เงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรสะสม

งบการเงินรวม (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(4,825,501.34)
(75,000,000.00)
(3,360,000.00)
1,248,498,575.93

(3,360,000.00)
22,447,638.69

-

(67,137.00)

985,988.64
88,048,617.06

87,062,628.42

1,196,462,047.21
24,745,050.00
22,495,500.00

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(4,825,501.34)

3,791,023.97

2,600,411.06

2,600,411.06

24,241,705.00

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

103

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2561
กําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนกิจการ
การเพิ่มทุนหุนสามัญ
สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2561
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2561

ป 2561

ป 2560
ยอดคงเหลือตนป 1 มกราคม 2560
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2560 :กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2560
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือปลายป 31 ธันวาคม 2560

19

27
18 และ 27
16 และ 17
4.12 และ 17

19

หมายเหตุ

77,499,500.00

2,499,500.00

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

ทุนที่ออก
และชําระแลว

117,245,550.00

22,245,550.00

95,000,000.00

95,000,000.00

95,000,000.00

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

22,495,500.00

22,495,500.00

-

-

-

สวนทุนจากการจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จัดสรรแลว

กําไรสะสม

หนวย : บาท

8,500,000.00

1,000,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

ทุนสํารองตามกฎหมาย

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท ฟารงบแสดงการเปลี
่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

87,814,108.46
(75,000,000.00)
695,118,390.09

567,263,355.40
115,040,926.23

(679,830.00)
187,181,295.77
(52,500,000.00)
567,263,355.40

187,861,125.77

432,582,059.63

ยังไมไดจัดสรร

133,721,290.91

(16,272,295.74)

149,993,586.65

149,993,586.65

59,109,340.29

59,109,340.29

90,884,246.36

เงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

894,756,942.05
115,040,926.23
1,000,000.00
24,745,050.00
22,495,500.00
71,541,812.72
(75,000,000.00)
1,054,580,231.00

(679,830.00)
246,290,636.06
(52,500,000.00)
894,756,942.05

246,970,466.06

700,966,305.99

รวมสวนของผูถือหุน

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/4) บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมงบกระแสเงิ
2561นสด (1/4)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย) จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย
กําไรจากการจําหนายและเลิกใชอุปกรณ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปด
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหวางผลิต
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

125,750,697.39

155,157,144.98

108,598,655.44

201,250,643.78

6,197,811.79
(14,037,952.49)
(1,028,280.00)
(5,118,950.75)
(8,000,000.00)
(792,074.38)
10,815.18
28,184.03
(56,348.14)
(1,052,542.87)
3,427,740.00
8,535.00
(31,489,740.62)

6,782,403.43
5,599.80
(3,253,675.11)
(18,328,863.92)
(6,314,100.00)
(4,000,000.00)
(1,480,863.09)
84,936.22
(1,301,429.77)
(406,478.06)
3,696,169.00
138,350.00
(29,404,090.78)

6,342,971.02
(14,037,952.49)
(1,028,280.00)
(18,900,000.00)
(2,240,000.00)
(5,070,950.75)
(8,000,000.00)
(629,670.95)
28,184.03
(56,069.77)
(975,357.73)
3,002,293.00
8,535.00
-

3,290,786.04
(40,420,337.93)
(22,699,920.00)
(105,882,000.00)
(6,314,100.00)
(4,000,000.00)
(569,121.03)
6,792.82
(1,227,921.37)
(194,501.44)
2,065,292.00
138,350.00
-

73,847,894.14

101,375,102.70

67,042,356.80

25,443,962.87

(56,720,671.49)
(8,181,302.53)
2,085,813.52
1,132,287.96
(15,068,035.76)
(195,899.50)

185,544,972.21
16,880,174.73
10,626,914.69
(5,596,352.90)
(1,707,059.62)
4,500,000.00
797,921.00

(74,700,293.94)
16,241,385.99
1,045,179.98
(508,710.39)
(12,297,670.41)
182,500.00

21,130,827.75
(26,631,111.89)
6,919,305.77
(60,420.22)
(1,303,137.41)
44,396.64

(75,701,774.51)
3,598,072.90
18,803,192.33

(46,802,501.19)
5,806,261.09
(1,230,193.14)

(96,169,926.98)
4,834,781.31
16,882,071.08

(5,081,025.08)
5,201,221.37
(879,983.48)
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/4)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31บริษธััท นฟารวาคม
อีสท เฟมไลน2561
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (2/4)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2561
การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ตอ)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจายที่เปนเงินสด
จายภาษีเงินได
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - กองทุนสวนบุคคล
ซื้อเงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั อื่น
เงินสดจากเงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(1,595,803.00)
100,000.00
(57,896,225.94)
(10,815.18)
(22,438,003.90)
2,713,475.70
(77,631,569.32)

(8,285,835.00)
(40,000.00)
261,869,404.57
(28,756,178.01)
4,978,434.63
238,091,661.19

(1,432,469.00)
(98,500.00)
(78,979,295.56)
(19,064,002.16)
2,406,807.40
(95,636,490.32)

(8,285,835.00)
(40,000.00)
16,458,201.32
(10,435,357.80)
2,098,462.99
8,121,306.51

(35,144,306.85)
768,955.66
(110,000,000.00)
(632,820.00)
(10,523,737.75)
5,674,680.00
56,355.14
139,400.00
30.00
16,358,116.32
18,932,000.00
5,118,950.75
8,000,000.00
(101,252,376.73)

42,465,548.63
1,660,237.97
(1,500.00)
(15,506,610.00)
(100,000,000.00)
(11,235,000.00)
(6,043,760.00)
(4,892,883.12)
8,550,000.00
1,756,074.77
672,000.00
53,054,481.17
22,699,920.00
6,314,100.00
4,000,000.00
3,492,609.42

(35,160,241.78)
627,751.05
(100,000,000.00)
(632,820.00)
(10,495,345.60)
5,674,680.00
56,074.77
139,400.00
30.00
16,358,116.32
18,900,000.00
2,240,000.00
5,070,950.75
8,000,000.00
(89,221,404.49)

39,448,634.55
750,465.74
(1,500.00)
(15,506,610.00)
(100,000,000.00)
(11,235,000.00)
(5,043,760.00)
(1,221,076.49)
8,550,000.00
1,392,523.37
672,000.00
22,699,920.00
105,882,000.00
6,314,100.00
4,000,000.00
56,701,697.17
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/4)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31บริษธััท นฟารวาคม
อีสท เฟมไลน2561
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (3/4)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลที่บริษัทยอยจายใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินปนผลจาย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการรับโอนกิจการ (งบประกอบ 1)
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่โอนออกจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนในบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (งบประกอบ 2)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจากผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
โอนเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจากการโอนเงินรับลวงหนาจากการ
ขายเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชนของพนักงานของบริษัทรวม
อุปกรณเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ทรัพยสิน
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพเปนเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชนของพนักงาน :- สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
- สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
- กําไรสะสมลดลง
- สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2560

(3,360,000.00)
(75,000,000.00)
47,240,550.00
(31,119,450.00)
(210,003,396.05)
292,333,312.32
-

(19,368,000.00)
(52,500,000.00)
(71,868,000.00)
169,716,270.61
122,617,041.71
-

(75,000,000.00)
47,240,550.00
(27,759,450.00)
(212,617,344.81)
59,803,565.50
207,359,741.64

(52,500,000.00)
(52,500,000.00)
12,323,003.68
47,480,561.82
-

(17,960,234.77)
64,369,681.50

292,333,312.32

54,545,962.33

59,803,565.50

(193,442.21)
(4,250,065.24)
(16,279,953.17)
4,211,240.87

73,886,675.37
(1,491,292.47)
-

(4,060,416.49)
(16,279,953.17)
2,700,000.00

73,886,675.37
-

985,988.64
674,156.85
11,234,970.00
-
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(33,333,500.00)
11,700.00
(456,006.80)
2,280,032.00
(1,770,199.54)
(53,825.66)

-

(33,333,500.00)

674,156.85

-

11,234,970.00

-

-

(169,958.00)
849,788.00
(679,830.00)
-

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (4/4) บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (4/4)
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบประกอบ 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
การรับโอนกิจการจากบริษัทยอย
ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทไดรับโอนกิจการจากบริษัท เฟมไลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหวางผลิต
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ดิจินคร จํากัด
อาคาร สวนปรับปรุงอาคารเชา และอุปกรณ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันรับโอนกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันรับโอนกิจการ
กําไรสะสมที่รับโอนจากการรวมกิจการ

หนวย : บาท
207,359,741.64
152,640,589.80
1,034,378.58
3,570,653.71
1,742,614.73
300,000.00
17,574,245.55
2,929,843.53
198,809.00
(200,295,860.55)
(27,449,765.60)
(4,135,472.78)
(4,117,915.38)
(16,344,926.00)
(1,000,000.00)
134,006,936.23
(18,966,010.00)
115,040,926.23

งบประกอบ 2 (งบการเงินรวม)
บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอยของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูบริหาร ทําใหกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม
จึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และไดโอนสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ออกจากงบการเงินรวม ดังนี้
หนวย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
17,960,234.77
ลูกหนี้การคา
5,519,148.07
ลูกหนี้อื่น
10,225.00
สินทรัพยไมมีตัวตน
19,049.50
ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน
84,956.49
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
16,000.00
เจาหนี้การคา
(14,153,312.00)
เจาหนี้อื่น
(277,095.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(142,464.62)
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
(4,825,501.34)
สินทรัพยสุทธิในบริษัทยอยที่โอนเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม
4,211,240.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ฟารอสี นท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หมายเหตุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สถานะทางกฎหมาย
1.2 สถานที่ตั้งบริษทั
1.3 ลักษณะธุรกิจ

เป น นิ ติบุคคลจั ดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
(1) เ ป น น า ย ห น า ตั ว แ ท น ข า ย บ ริ ก า ร ด า น โ ฆ ษ ณ า
รับจางทําของ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานโฆษณา
(2) ลงทุ น ในบริ ษัทร ว มและบริ ษัทย อ ย ซึ่ งดํ า เนิ น ธุ รกิ จตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 และ 10 ตามลําดับ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก
เดิมชื่อบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ในวัน
เดียวกัน สวนบริษัท เฟมไลน จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ยกเวนงบการเงินของ MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR) LIMITED ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในการจัดทํางบการเงินรวมไดมีการปรับปรุงงบการเงินใหเปนไปตามนโยบาย
บัญชีเดียวกับบริษัทใหญ
2.2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้น โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
2.3 งบการเงินรวมนี้ จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
กับบริษัทยอย และสวนไดเสียในบริษัทรวม ดังนี้
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บริษัทยอย
สัดสวนการถือหุน (%)
2561
2560

บริษัท
บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนโดยตรง
บริษัท เฟมไลน จํากัด
บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนบริษัท ดิจินคร จํากัด
บริษัท เฟมไลน จํากัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

99.99
40.00
-

99.99
99.99
40.00
40.00

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

04.00

05.00
04.00

ไทย
ไทย

บริ ษั ท นํ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท อิ น ทิ เ กรเต็ ด คอมมู นิ เ คชั่ น จํ า กั ด มาจั ด ทํ า งบการเงิ น รวม
เนื่องจาก บริษัทมีอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาว
บริษัท ดิจินคร จํากัด ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอยของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูบริหาร
ทําใหกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม จึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัท
บริษัทรวมที่บริษัทถือหุนโดยตรง
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท มีเดีย
อินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท มีเดีย อินไซด จํากัด
บริษัท เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก) จํากัด
MEDIA INTELLIGENCE (MYANMAR)
LIMITED

รวมแลว

สัดสวนการถือหุน (%)
2561
2560

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

30.00
45.00

30.00
-

ไทย
ไทย

99.99
70.00
60.00
70.00

99.99
70.00
60.00
70.00

ไทย
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร

2.4 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่สําคัญของบริษัทกับบริษัทยอย ไดตัดออกจากงบการเงิน
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3. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใชในปบัญชีปจจุบันซึ่งบริษัทไดปฏิบัติแลว ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินคาคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญากอสราง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเชา
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบั ญชีสําหรั บเงินอุดหนุนจากรั ฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กําไรตอหุน
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม

เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ใหแกผูเชา
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

111

51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการเหล า นี้ สํ า หรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช ดังนี้
ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินคาคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชา
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบั ญชีสําหรั บเงินอุดหนุนจากรั ฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
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18.
19.
20.
21.

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กําไรตอหุน
การรายงานทางการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
25. ฉบับที่ 1
เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมการงาน
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
36. ฉบับที่ 15
เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน การ
บูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2561) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
48. บับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงิ น ทุ น ขั้ น ต่ํ า และปฏิ สั ม พั น ธ ข องรายการเหล า นี้ สํ า หรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ
และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
53. ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
54. ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
55. ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
56. ฉบับที่ 16
เรื่อง การป อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน ว ยงาน
ตางประเทศ
57. ฉบับที่ 19
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
ฝายบริหารของกลุมบริษัท อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่นํามาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดังกลาวมาถือปฏิบัติ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
บริษัทรับรูรายไดและคาใชจาย ตามเกณฑดังตอไปนี้
รายไดจากการใหบริการและตนทุนคานายหนา - ตามเกณฑคงคาง
รายไดและตนทุนจากการใหบริการจางทําของ - เมื่องานทําเสร็จและสงมอบ
เงินปนผลรับ
- เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
คาเชารับ
- ตามระยะเวลาของการใหเชา
รายไดอื่น
- ตามเกณฑคงคาง
ดอกเบี้ยรับ
- ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึง
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาใชจาย
- ตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึง
กําหนดในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและปราศจากภาระผูกพัน
4.3 เงินลงทุนในกองทุนเปด
เงินลงทุนในกองทุนเปด ถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา แสดงในมูลคายุติธรรม ราคาทุนของเงิน
ลงทุนที่จําหนายในระหวางปคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
4.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษั ท ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ที่ ค าดว า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น ไม ไ ด โดยอาศั ย
ประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตเปนเกณฑ
4.5 โฆษณาระหวางผลิต
ตนทุนของงานที่ยังไมรับรูรายไดจะบันทึกเปนโฆษณาระหวางผลิต ซึ่งจะบันทึกเปนตนทุนเมื่อ
งาน ทําเสร็จและสงมอบ
4.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เปนการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนแสดงในมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลง มูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขาย เปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใตหัวขอ “ผลกําไร
(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย”
บริษัทคํานวณราคาทุนของหลักทรัพยที่จําหนายในระหวางป โดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
บริษัทรวม หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทถือหุนรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของบริษัทใหญในกลุมบริษัท กลาวคือ มี
อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการ แตไม
ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงตามวิธีสวนไดเสียสําหรับงบการเงินรวม
และวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออม
เกิ น กว า กึ่ ง หนึ่ ง ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งทั้ ง หมด หรื อ มี อํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น และ การ
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ดําเนินงานของบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักคา
เผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุนแตไมมีอํานาจควบคุมหรือมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายใด ๆ เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงในราคาทุน หักดวยคาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุน
หุนกูแปลงสภาพ รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
20 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคาเปลี่ยน
แทน ในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ถือเปนรายจาย
ฝายทุน สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษา รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุนที่ไดมาหักดวยคาตัดจําหนายสะสม ซึ่งจะตัดจําหนาย เปน
คาใชจายตามวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยในเวลา 5 ป
4.9 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของทรัพยสิน ยังคงอยูกับผูให
เชาบันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาว รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
ตามอายุของสัญญาเชา
4.10 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
บริษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย เมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่
ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และ
ไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว ไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บันทึกเปนคาใชจายในผลการดําเนินงาน
ระหวางป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชน
สํารองผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเปนคาใชจายในการดําเนินงานตลอดอายุ
การทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคต ที่พนักงานจะไดรับจากการทํางาน
ใหกับบริษัทในงวดปจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิด
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ลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณ
การหนี้สินดังกลาวคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit

Credit Method)

บริษัทมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น ใหกับพนักงานที่เขาเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด เพื่อเปนการ
ตอบแทนพนักงานจากการทํางานในปจจุบันและในงวดกอนๆ กอนที่พนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพัน ในงบ
การเงินแสดงมูลคาปจจุบันของผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ซึ่งภาระผูกพันดังกลาว คํานวณโดยใช
หลักคณิตศาสตรประกันภัยเชนเดียวกับที่กลาวขางตน
4.11 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู
เปนรายไดภาษีหรือตัดบัญชีเปนคาใชจายภาษี เมื่อรายไดสามารถรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายที่บันทึกไวเกิดขึ้น
จริง และถือหักเปนคาใชจายไดแลวในการคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร
บริษัทรับรูผลแตกตางชั่วคราว ที่ตองหักภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือบวก
ภาษีเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจาก
การดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนําสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นมาใชประโยชนได
บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
4.12 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การที่บริษัทใหสิทธิซื้อตราสารทุนของบริษัทกับพนักงานหรือบุคคลตาง ๆ ถือเปนรายการจายโดย
ใชหุนเปนเกณฑ หากไมปรากฏวาการใหสิทธิซื้อตราสารทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก
การชําระคาสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกบริษัท บริษัทจะบันทึกผลตางของมูลคายุติธรรมที่สูงกวาราคาซื้อ
ของตราสารทุน ณ วันที่ใหสิทธิ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและบันทึก สวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑในสวนของผูถือหุน
4.13 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึก
ในสวนของผูถือหุนรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
4.14 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการนํากําไรสําหรับป หารดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป
4.15 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่ เป นเงิ นตราต างประเทศที่ เกิ ดขึ้ นในระหว างป ได แปลงค าเป นเงิ นบาท โดยใช อั ตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

117

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงานระหวางปแลว
งบการเงินของบริษัทรวมที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทเพื่อการทํางบการเงินรวม
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้
- สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นป
- สวนของผูถือหุน และคาเสื่อมราคา แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
- รายไดและคาใชจาย แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสําหรับป
ผลต างจากการแปลงค างบการเงิ นที่ เป นเงิ นตราต างประเทศ แสดงอยู ในส วนของกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
4.16 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้ งข อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งจะมี ผ ลกระทบต อจํ า นวนเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ รายได ค า ใช จา ย
สินทรัพย และหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
ประมาณการและข อสมมติ ฐานจะได รั บการทบทวนอย างสม่ํ าเสมอ โดยอาศั ยประสบการณ
ในอดี ตและป จ จั ย ต าง ๆ รวมถึ งเหตุ การณ ในอนาคตที่ คาดว าจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งฝ ายบริ หารมี ความเชื่ อมั่ นอย าง
สมเหตุสมผลภายใตสถานการณนั้น บริษัทไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลให
ประมาณการทางบัญชีอาจจะไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและขอสมมติฐานทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในกองทุนเปด คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน การประมาณการ ในเรื่องตางๆ ไดเปดเผยในแต
ละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากประจําธนาคารระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
2561
2560
101,156.80
109,847.14
43,125,397.97 271,372,880.58
21,143,126.73 20,850,584.60
64,369,681.50 292,333,312.32
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
93,138.39
33,946.04
33,459,728.45 39,051,972.40
20,993,095.49 20,717,647.06
54,545,962.33 59,803,565.50

6. เงินลงทุนในกองทุนเปด
งบการเงินรวม
2561
2560
162,013,872.28 104,970,856.37
1,136,676.51
406,478.06
163,150,548.79 105,377,334.43

รายการ
เงินลงทุนในกองทุนเปด - ตราสารหนี้
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปด - มูลคายุติธรรม

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
150,825,406.44 75,971,876.92
1,016,623.59
194,501.44
151,842,030.03 76,166,378.36

เงินลงทุนในกองทุนเปดเปนหลักทรัพยเพื่อคา ผลตางของมูลคายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเปนคาเผือ่ การ
ปรับมูลคาเงินลงทุน ผลกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปดที่เกิดขึ้นในระหวางปไดนําไปแสดงในงบกําไรขาดทุนแลว
ดังนี้
รายการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปด
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในกองทุนเปด
รวมผลกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปด

งบการเงินรวม
2561
2560
1,052,542.87
406,478.06
563,909.86 2,121,418.64
1,616,452.73 2,527,896.70

7. ลูกหนี้การคา
รายการ
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
คางชําระมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
คางชําระมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
คางชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12
เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น - สุทธิ
ตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

2561

งบการเงินรวม

2560

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
975,357.73
194,501.44
502,894.92
352,638.31
1,478,252.65
547,139.75
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

190,517,193.64
47,866,751.64
963,695.50
239,347,640.78

182,607,634.55
85,117,481.20
267,725,115.75

182,076,530.74
46,883,092.77
963,695.50
229,923,319.01

94,508,090.05
58,338,098.34
152,846,188.39

38,401,172.25
58,158,301.95
597,060.00

49,433,120.28
16,552,950.68
-

28,564,595.34
46,179,726.35
597,060.00

11,652,829.00
4,266,480.00
-

-

100,000.00

-

100,000.00

9,810,492.50
106,967,026.70
(9,810,492.50)
97,156,534.20
336,504,174.98

9,810,492.00
75,896,562.96
(9,810,492.50)
66,086,070.46
30,834.31
333,842,020.52

9,810,492.50
85,151,874.19
(9,810,492.50)
75,341,381.69
305,264,700.70

9,810,492.00
25,829,801.00
(9,810,492.50)
16,019,308.50
168,865,496.89
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนการถือหุน
(%)
2561
2560

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
0.24
0.28
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
0.29
0.29
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล
0.33
0.33
4. บมจ. บูติคนิวซิตี้
0.06
0.06
รวมราคาทุน
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-บริษัทที่เกี่ยวของกัน - มูลคา
ยุติธรรม
บริษัทอื่น
1. บมจ. ปูนซีเมนตไทย
2. บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
3. บมจ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท
รวมราคาทุน
บวก ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - บริษัทอื่น - มูลคายุติธรรม
กองทุนสวนบุคคล
1. บลจ. บัวหลวง จํากัด
2. บลจ. กสิกรไทย จํากัด
รวมราคาทุน
บวก ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - กองทุนสวนบุคคล - มูลคา
ยุติธรรม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษัทยอยลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
บลจ. บัวหลวง จํากัด
หัก ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทยอย - สุทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ (งบการเงินรวม)

มูลคาเงินลงทุน
2561

2560

12,896,366.17
5,519,382.00
7,510,671.54
1,710,000.00
27,636,419.71
167,216,679.04

3,981,560.00
5,519,382.00
7,510,671.54
1,710,000.00
18,721,613.54
175,860,447.71

194,853,098.75

194,582,061.25

386,397.20
4,072,387.00
51,782.40
4,510,566.60
(1,715,854.36)
2,794,712.24

หนวย : บาท
เงินปนผล/ผลตอบแทน
กองทุนสวนบุคคลสําหรับป
2561
2560
1,040,805.00
927,289.00
1,638,577.50
36,000.00
3,642,671.50

624,483.00
969,438.50
1,966,293.000
54,000.00
3,614,214.50

386,397.20
4,072,387.00
51,782.40
4,510,566.60
(1,188,595.62)
3,321,970.98

31,500.00
31,500.00

57,000.00
57,000.00

190,000,000.00
210,000,000.00
400,000,000.00
1,650,788.96

140,000,000.00
160,000,000.00
300,000,000.00
12,820,131.21

2,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

401,650,788.96

312,820,131.21

599,298,599.95

510,724,163.44

11,674,171.50

7,671,214.50

10,000,000.00
(189,648.75)
9,810,351.25
609,108,951.20

510,724,163.44

-

-

11,674,171.50

7,671,214.50
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ประเภทกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
3. บมจ. สหพัฒนพิบูล
4. บมจ. บูติคนิวซิตี้

พาณิชย
แฟชั่น
พาณิชย
แฟชั่น

กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน
กรรมการรวมกัน

หนวย : บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
2561
2560
567,971,154.00 494,034,300.00
290,633,730.00 290,633,730.00
330,000,000.00 330,000,000.00
120,000,000.00 120,000,000.00

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ใหบุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวน 249,666 หุน (ราคาทุนหุนละ 9.29 บาท) ในราคาหุนละ 65.52 บาท บริษัทไดรับเงิน
จากการจําหนายเงินลงทุน เปนจํานวนเงิน 16.36 ลานบาท และรับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเขางบกําไรขาดทุน
เปนจํานวนเงิน 14.04 ลานบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในเดื อ นมิ ถุ นายน 2561 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท สหพั ฒ นาอิ น เตอร โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) เพิ่ ม ขึ้ น
249,666 หุ น เป น จํ า นวนเงิ น 11.23 ล า นบาท จากการใช สิ ทธิ แ ปลงสภาพเงิ น ลงทุ น ในหุ น กู แ ปลงสภาพ
(ดูหมายเหตุ 12)
9. เงินลงทุนในบริษัทรวม
งบการเงินรวม
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
รวม

สัดสวนการถือหุน %
2561
30.00
46.60

2560
30.00
-

สัดสวนการถือหุน %
2561
30.00
45.00

2560
30.00
-
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ตามวิธีสวนไดเสีย

2561
158,079,684.10
4,290,990.99
162,370,675.09

ตามวิธีราคาทุน

2561
6,001,470.00
2,700,000.00
8,701,470.00

หนวย : บาท
2560
144,876,284.17
144,876,284.17
2560
6,001,470.00
6,001,470.00

บริษัทรวม

MYANMAR SPA
TODAY FAR EAST
ADVERTISING
LIMITED
บริษัท มีเดีย
อินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ
นายหนาตัวแทนรับจางทํา
โฆษณา

นายหนาตัวแทนรับจางทํา
โฆษณา
นายหนาตัวแทนรับจางทํา
โฆษณา

หนวย : บาท

ทุนที่ออกและชําระแลว
2561
2560

เงินปนผลสําหรับป
2561
2560

-

-

-

2,700,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

18,000,000.00

19,999,920.00

6,000,000.00

-

900,000.00
18,900,000.00

22,699,920.00

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจินคร จํากัด จากเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูบริหาร ทําใหกิจการ
สูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว
ในเดื อนธั นวาคม 2560 บริ ษั ทได จํ าหน ายเงิ นลงทุ นใน MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
ADVERTISING LIMITED ใหบุคคลที่เกี่ยวของกัน เปนจํานวน 150 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ KYAT 1,000 ) ในราคา
หุนละ 49,000 บาท และบริษัท สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวน 3,000 หุน (ราคาตามมูลคาหุน
ละ 100 บาท) ในราคาหุนละ 400 บาท บริษัทไดรับเงินจากการจําหนายเงินลงทุน รวมเปนจํานวนเงิน 8.55 ลานบาท
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเขางบกําไรขาดทุน เปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 7.75 ลาน
บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด ไดลงทุนในบริษัท ไอ-ดีเอซี (แบงค็อก)
จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1,199,997 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) เปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท คิด
เปนสัดสวน การลงทุน รอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการวางแผนและซื้อ
โฆษณาบนสื่อดิจิตอล (อินเตอรเน็ต) เพื่อสนับสนุนแผนทางการตลาด
ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด เปนจํานวน
66,667 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท) ในราคาหุนละ 500 บาท บริษัทไดรับเงินจากการจําหนายเงิน
ลงทุน เปนจํานวนเงิน 33.33 ลานบาท รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเขางบกําไรขาดทุน เปนจํานวนเงิน
17.92 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 32.67 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตอมา บริษัทไดซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด จากกรรมการบริษัท จํานวน 3 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 10 บาท)
ในราคาหุ น ละ 500 บาท รวมเงิ น ลงทุ น 600,000 หุ น คิ ด เป น สั ด ส ว นการถื อ หุ น ร อ ยละ 30 ของทุ น
จดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
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หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2561

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
MYANMAR SPA TODAY FAR EAST ADVERTISING LIMITED
บริษัท สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

30,477,990.50
1,011,750.12
31,489,740.62

ขอมูลทางการเงินของบริษทั รวม
ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังนี้
บริษัท
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด

MYANMAR SPA TODAY FAR EAST
ADVERTISING LIMITED

สินทรัพยรวม
2561
2560
1,229.78 1,045.23
18.81
-

บริษัท สปา ทูเดย ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เฟมไลน จํากัด
บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
รวมราคาทุน
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

หนวย : ลานบาท
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
2561
2560
101.59
92.87
2.17
-

-

-

-

-

-

5.40

-

-

-

-

-

(0.25)

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย

หนี้สินรวม
2561
2560
677.05
541.75
9.60
-

27,860,002.55
1,620,567.93
(76,479.70)
29,404.090.78

หนวย : บาท

สัดสวนการถือหุน %
2561
2560
99.99
99.99
99.99
40.00**
40.00**
40.00**

งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวิธีราคาทุน)
2561
2560
18,966,010.00
* 3,385,631.00
* 3,385,631.00
1,400,000.00
1,400,000.00
2,400,000.00
4,785,631.00
26,151,641.00
* (3,385,631.00)
* (3,385,631.00)
1,400,000.00
22,766,010.00

** มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมเกินกวากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจใน
การควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัท เฟมไลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
เพิ่ม จํานวน 5,403 หุน (ราคาตามมูลคาหุนละ 100 บาท) ราคาหุนละ 2,870 บาท โดยซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กัน จํานวน 4,006 หุน และซื้อจากบุคคลอื่นอีก 1,397 หุน การซื้อหุนเพิ่มทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน
บริษัท เฟมไลน จํากัด คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัทยอย
บริษัทยอยทีบ่ ริษัทถือหุนโดยตรง
บริษัท เฟมไลน จํากัด
บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
บริษัท ดิจินคร จํากัด
บริษัทยอยที่ถือหุน บริษัท ดิจินคร จํากัด
บริษัท เฟมไลน จํากัด
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
รวม

ทุนที่ออกและชําระแลว
2561
2560

ประเภทกิจการ

หนวย: บาท
เงินปนผลสําหรับป
2561
2560

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
บริการดานประชาสัมพันธ
นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา

6,511,000.00
3,500,000.00
-

4,000,000.00
6,511,000.00
3,500,000.00
6,000,000.00

2,240,000.00
-

103,782,000.00
2,100,000.00
-

นายหนาตัวแทนรับจางทําโฆษณา
บริการดานประชาสัมพันธ

3,500,000.00

4,000,000.00
3,500,000.00

2,240,000.00

105,882,000.00

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน จํากัด มารวมกิจการกับ
บริษัท เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และบริษัท เฟมไลน จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท ดิจินคร จํากัด จากเงินลงทุน
ในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูบริหาร ทําใหกิจการ
สูญเสียอํานาจควบคุมบริษัทดังกลาว
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11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
1. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด
2. บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด
3. บริษัท เทรชเชอร ฮิลล จํากัด
4. บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร จํากัด
5. บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
6. บริษัท อีสเทิรน รับเบอร จํากัด
7. บริษัท สเปคไทย จํากัด (มหาชน)
8. บริษัท เค.คอมเมอรเชียล แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
9. บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเมนท เซอรวิส จํากัด
10. บริษัท ไทยฟลายอิ้ง เมนเท็นแนนซ จํากัด
11. บริษัท เฟสทยไู นเต็ดอินดัสตรี จํากัด
12. บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด
13. บริษัท ธานรา จํากัด
14. บริษัท พินนาเคิล ทราเวิล จํากัด
15. บริษัท แดรี่ไทย จํากัด
16. บริษัท ซันรอยแปด จํากัด
17. บริษัท รวมประโยชน จํากัด
18. บริษัท อเมริกันฟูด จํากัด
รวมราคาทุน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน
คาเผื่อการลดมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
รวมเงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 101 (3 ป)
(ครบกําหนดวันที่ 26 กันยายน 2563)
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (งบการเงินรวม)

สัดสวนการถือหุน (%)
2561
2560
0.08
0.08
1.50
1.50
1.00
1.00
0.38
0.38
2.50
2.50
1.50
1.50
4.64
4.64
2.00
2.00
0.70
0.70
10.00
10.00
1.00
1.00
4.91
7.14
1.67
1.67
3.93
3.93
3.04
3.04
0.63
1.27
5.71
5.71
0.03

มูลคาเงินลงทุน
2561
2560
1,000,000.00
1,000,000.00
1,533,500.00
1,533,500.00
* 2,000,000.00 * 2,000,000.00
** 1,387,500.00 ** 1,387,500.00
500,000.00
500,000.00
* 450,000.00
* 450,000.00
* 9,280,000.00 * 9,280,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
* 6,250,000.00 * 6,250,000.00
* 200,000.00
* 200,000.00
400,000.00
400,000.00
982,200.00
1,568,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
* 122,500.00
* 122,500.00
**5,850,000.00 **5,850,000.00
**3,164,080.00 **2,531,260.00
20,000,000.00
20,000,000.00
4,200,000.00
55,619,780.00
59,772,760.00
**(6,112,495.00) **(6,112,495.00)
*(18,180,345.00) *(18,171,810.00)
31,326,940.00
35,488,455.00
1,000,000.00
32,326,940.00

หนวย : บาท

เงินปนผลสําหรับป
2561
2560
300,000.00
300,000.00
18,225.00
182,250.00
32,606.25
34,687.50
40,000.00
20,000.00
100,000.00
120,000.00
120,000.00
885,948.00
885,948.00
- 1,000,000.00
1,396,779.25 2,642,885.50

1,000,000.00
36,488,455.00

ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ บริษัท ซันรอยแปด จํากัด จํานวน 63,282 หุน
มูลคาหุน ละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 0.63 ลานบาท
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทจําหนายหุน ของบริษัท วาเซดะ เอ็คดูเคชัน่ (ไทยแลนด) จํากัด ใหบคุ คลที่
เกี่ยวของกัน จํานวน 4,464 หุน ราคาทุนหุน ละ 100 บาท โดยจําหนายในราคาหุนละ 320 บาท รับรูก ําไรจากการ
จําหนายเขางบกําไรขาดทุน เปนจํานวนเงิน 982,080 บาท ทําใหสัดสวนการลงทุนลดลงเหลือรอยละ 4.91
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ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทจําหนายหุน ทั้งจํานวนของบริษัท อเมริกันฟูด จํากัด ใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน
จํานวน 420,000 หุน ราคาทุนหุนละ 10 บาท โดยจําหนายในราคาหุน ละ 10.11 บาท รับรูกาํ ไรจากการจําหนายเขางบกําไร
ขาดทุน เปนจํานวนเงิน 46,200 บาท
ในเดือนมิถนุ ายน 2561 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
จํานวน 219,520 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท คงเหลือจํานวน 200,000 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท บริษัทได
บันทึกลดเงินลงทุนตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทที่ไดรับคืนเปนจํานวน 139,400 บาท
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในหุน สามัญ บริษัท ซันรอยแปด จํากัด จํานวน 84,376 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 0.84 ลานบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญ บริษัท อเมริกนั ฟูด จํากัด จํานวน 420,000 หุน
มูลคาหุน ละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 4.20 ลานบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน
313,600 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท คงเหลือจํานวน 219,520 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท บริษัทไดบันทึกลดเงิน
ลงทุนตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทที่ไดรับคืนเปนจํานวน 672,000 บาท
12. เงินลงทุนในหุนกูแ ปลงสภาพ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษัทไดลงทุนในหุน กูแปลงสภาพ ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หุนกูแปลงสภาพของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567
(มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท)
ประเภทของหุนกูแปลงสภาพ
อายุของหุนกูแปลงสภาพ (ป)
อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) ตอป
งวดการรับดอกเบี้ย
ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุนสามัญ)
อัตราการแปลงสภาพ (หุนกูแปลงสภาพ : หุน สามัญ)
วันแปลงสภาพ

จํานวนหนวย (หนวย)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
-

11,235

มูลคาเงินลงทุน (บาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
- 11,235,000.00

หุนกูแปลงสภาพชนิดระบุชื่อผูถือมีสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่
ออกใหมของบริษัทฯ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู
7
0.70
ปละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคมของทุกป ตลอดอายุของหุนกูแปลงสภาพ
45 : 1
1 : 22.222222
แปลงสภาพไดปละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและ
ธันวาคม ของทุกป และสามารถเริ่มแปลงสภาพไดในเดือนมิถุนายน
2561

ในเดือนมิถนุ ายน 2561 บริษัทไดใชสิทธิแปลงสภาพเงินลงทุนในหุน กูแปลงสภาพทั้งจํานวน เปนหุน สามัญ
จํานวน 249,666 หุน ในราคาแปลงสภาพหุนละ 45 บาท ตอ 1 หุนสามัญ เปนจํานวนเงิน 11,234,970 บาท ซึ่ง
กิจการไดบนั ทึกเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (ดูหมายเหตุ 8)
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ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2560
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2561
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

104,918,307.23
2,816,460.66
107,734,767.89
6,173,974.23
113,908,742.12
80,064,112.33
3,376,426.50
83,440,538.83
3,569,057.82
87,009,596.65
24,294,229.06
26,899,145.47

159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50

ที่ดิน

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

6,068,122.66
6,723,951.26

80,747,994.72
2,488,016.00
(1,188,251.49)
82,047,759.23
2,420,589.77
(5,306.41)
84,463,042.59

87,216,053.92
2,088,122.46
(1,188,294.49)
88,115,881.89
3,076,420.37
(5,308.41)
91,186,993.85

เครื่องตกแตงและ
ติดตั้งเครื่องใช
สํานักงาน

5,023,929.35
4,815,760.15

32,663,274.78
917,960.93
(4,273,398.00)
29,307,837.71
208,164.20
(8,517.40)
29,507,484.51

39,059,767.06
(4,728,000.00)
34,331,767.06
(8,522.40)
34,323,244.66

ยานพาหนะ

1,947,500.00

-

1,947,500.00
1,947,500.00

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง

194,571,463.57
199,571,539.38

193,475,381.83
6,782,403.43
(5,461,649.49)
194,796,135.77
6,197,811.79
(13,823.81)
200,980,123.75

390,379,310.71
4,904,583.12
(5,916,294.49)
389,367,599.34
11,197,894.60
(13,830.81)
400,551,663.13

รวม

หนวย : บาท
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ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากการควบรวมกิจการ
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2560
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2561
รับโอนจากการควบรวมกิจการ
จําหนาย/ตัดจาย
31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
83,247,131.51
532,570.66
83,779,702.17
6,173,974.23
19,450,502.05
109,404,178.45
69,108,822.90
1,682,063.65
70,790,886.55
3,554,939.95
8,159,215.48
82,505,041.98
12,988,815.62
26,899,136.47

159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50
159,185,182.50

ที่ดิน

อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

2,196,901.53
6,334,524.91

62,901,151.35
1,102,535.84
64,003,687.19
2,209,027.20
12,872,381.97
79,085,096.36

65,512,082.89
688,505.83
66,200,588.72
3,048,028.22
16,171,004.33
85,419,621.27

เครื่องตกแตงและ
ติดตั้งเครื่องใช
สํานักงาน

1,210,432.40
3,615,760.15

21,139,795.11
506,186.55
(3,583,398.00)
18,062,583.66
579,003.87
4,458,663.38
(8,517.40)
23,091,733.51

23,021,016.06
(3,748,000.00)
19,273,016.06
7,443,000.00
(8,522.40)
26,707,493.66

ยานพาหนะ

1,947,500.00

-

1,947,500.00
1,947,500.00

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง

175,581,332.05
197,982,104.03

153,149,769.36
3,290,786.04
(3,583,398.00)
152,857,157.40
6,342,971.02
25,490,260.83
(8,517.40)
184,681,871.85

330,965,412.96
1,221,076.49
(3,748,000.00)
328,438,489.45
11,169,502.45
43,064,506.38
(8,522.40)
382,663,975.88

รวม

หนวย : บาท

14. สินทรัพยไมมีตัวตน

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560
ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป 2560
31 ธันวาคม 2560
ลดลงจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

28,000.00
28,000.00
(28,000.00)
3,350.70
5,599.80
8,950.50
(8,950.50)
19,049.50
-

15. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
งบการเงินรวม
2561
2560

รายการ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน
ยอดคงเหลือยกมาตนป
บวก ผลประโยชนพนักงานเพิม่ ขึ้นจากการรับโอนกิจการ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
บวก ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป

29,085,233.34
16,344,926.00

47,739,793.34
-

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
22,289,101.34
16,344,926.00

27,659,856.34
-

- 2,280,032.00
849,788.00
2,364,057.00 2,595,017.00 2,073,981.00 1,442,309.00
1,063,683.00 1,101,152.00
928,312.00
622,983.00
(1,595,803.00) (8,285,835.00) (1,432,469.00) (8,285,835.00)
47,262,096.34 45,430,159.34 40,203,851.34 22,289,101.34
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ประเมิน
สรุปไดดังนี้
รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยูกับชวงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย (ขึ้นอยูกับชวงอายุ)
- อายุตั้งแต 20 ป ถึง 29 ป
- อายุตั้งแต 30 ป ถึง 39 ป
- อายุตั้งแต 40 ป ถึง 49 ป
- อายุตั้งแต 50 ป ถึง 59 ป

รอยละ (ตอป)
งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2.08 - 2.11
2.08
6.43
6.43
37.00
21.00
12.00
7.00

37.00
21.00
12.00
7.00

เมื่ อวั นที่ 13 ธั นวาคม 2561 สภานิ ติ บั ญญั ติ แห งชาติ ได เห็ นชอบร างพระราชบั ญญั ติ
คุมครองแรงงาน และจะมี ผลใชบังคับเมื่อพน 30 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
กําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจาง ที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ
20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากปจจุบันอัตรา
คาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับผลประโยชน
หลังออกจากงาน โดยหากกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชจะมีผลกระทบใหบริษัทและบริษัทยอยมี
หนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินเพิ่มขึ้น และรับรูตนทุน
บริการในอดีต เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะบันทึกรายการ
ดังกลาวหลังกฎหมายมีผลบังคับใช
16. ทุนเรือนหุนและสิทธิซอื้ หุนทีอ่ อกใหพนักงาน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 3.70 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 75 ลานบาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวนเงิน 78.70 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 370,000 หุน
มู ลค าที่ ตราไว หุ นละ 10 บาท เพื่ อรองรั บการใช สิ ทธิ เสนอขายหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นของบริ ษัทตาม
โครงการใหสิทธิซื้อหุนสามัญแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท (FE-ESOP)
ในระหวางป 2561 ไดมีการใชสิทธิในการซื้อหุนแลวจํานวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมด
จํานวน 370,000 สิทธิ ราคาใชสิทธิหุนละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใชสิทธิเทากับ 189 บาทตอ
หุนซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
จํานวนเงิน 2,499,500 บาท (หุนสามัญ 249,950 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) จากโครงการสิทธิซื้อ
หุนสามัญที่ออกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน(FE-ESOP) งวดแรก
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17. โครงการสิทธิซื้อหุน สามัญที่ออกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP)
ในการประชุ ม วิ ส ามั ญผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561 ผู ถื อ หุ น มี ม ติ อ นุ มั ติ
โครงการสิทธิซื้อหุนสามัญแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
อายุของโครงการ
ระยะเวลาการเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย
จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
ราคาเสนอขายตอหุน
ราคายุตธิ รรมของหุนสามัญ
ณ วันใชสิทธิ
กําหนดระยะเวลาหามขายหุน

- 1 ป นั บ จากวั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ใ ห อ อกและเสนอขาย
(FE-ESOP)
- ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
- หุนสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผูถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได
- จํานวน 370,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
- ราคาหุนละ 99 บาท
- ราคาตลาด ณ วันใชสิทธิ อางอิงราคาจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
- กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั กงานของบริ ษัท ที่ รับ การจั ด สรรหุน
สามัญ เพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP จะสามารถขายหุนได เมื่อ
ถือหุนเปนระยะเวลา 2 ปขึ้นไป นับจากวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน
สามัญ

ระหวางวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทไดเปดใหจองสิทธิซื้อหุนสามัญ
(FE-ESOP) ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ในราคาหุนละ 99 บาท โดยราคาตลาด ณ วันใช
สิทธิ ราคาหุนละ 189 บาท รายละเอียดจํานวนที่ใชสิทธิและสิทธิคงเหลือ ดังนี้
จํานวนสิทธิ
สิทธิจัดสรร
370,000
ใชสิทธิในระหวางป
(249,950)
สิทธิจัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
120,050
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากสิทธิซื้อหุนที่ออกใหพนักงาน จํานวน 249,950
สิทธิ เปนหุนสามัญจํานวน 249,950 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 2,499,500 บาท กับ
กระทรวงพาณิชย และบันทึกสวนเกินมูลคาหุนสามัญหุนละ 89 บาท เปนจํานวนเงิน 22,245,550 บาท
สวนที่เหลือจากราคาตลาด บริษัทบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑจากสิทธิซื้อหุนที่ออกใหพนักงานในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 22,495,500 บาท (249,950 สิทธิ ราคาสิทธิละ 90 บาท)
18. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกลาว จะนําไป
จายเงินปนผลไมได และในระหวางงวดบริษัทไดรับโอนทุนสํารองตามกฎหมาย จากการรวมกิจการกับบริษัท
เฟมไลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 1,000,000 บาท
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19. เงินปนผลจายและคาตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 24 ประจําป 2561 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานที่ผานมา จํานวน 7,500,000 หุน ในอัตราหุนละ 10 บาท เปน
จํานวนเงิน 75 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลแลวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมัติใหบริษัท
สามารถจายคาตอบแทนกรรมการในวงเงินปละไมเกิน 6 ลานบาท
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 23 ประจําป 2560 ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2559 จํานวน 7,500,000 หุน ในอัตราหุนละ 7 บาท
เปนจํานวนเงิน 52.50 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลแลวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมัติให
บริษัทสามารถจายคาตอบแทนกรรมการในวงเงินปละไมเกิน 6 ลานบาท
20. การจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
รายการ
คาบริการและคานายหนา
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

344,400,519.80
62,775,668.00
205,893,512.38
6,197,811.79
27,644,739.57
646,912,251.54

399,139,866.69
40,117,801.00
203,272,603.64
6,782,403.43
5,599.80
31,242,294.12
680,560,568.68

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

259,441,056.94
57,486,950.00
178,232,201.16
6,342,971.02
23,812,803.41
525,315,982.53

127,009,291.98
25,378,214.00
83,808,829.16
3,290,786.04
14,713,645.93
254,200,767.11

21. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 เพื่อเปนสวัสดิการตลอดจนเปนหลักประกันแกพนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทํางาน(เกษียณ)
ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจายสะสมสวนหนึ่ง และบริษัทจายสมทบอีกสวนหนึ่งในอัตรา 2-5% ของ
เงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) เปนผูจัดการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทุนดังกลาว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัทและบริษัทยอย ที่จายสําหรับพนักงานและได
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เปนจํานวนเงิน
6.64 ลานบาท (เฉพาะกิจการ 5.61 ลานบาท) และ 6.77 ลานบาท (เฉพาะกิจการ 3.15 ลานบาท) ตามลําดับ
22. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 คํานวณจากกําไรหรือขาดทุนทางบัญชี ปรับปรุงดวยรายไดและรายจายอื่นบางรายการที่ไดรับการยกเวน
ภาษีเงินได เชน เงินปนผลรับ หรือเปนรายจายที่ตองหามในการคํานวณภาษีเงินได เชน หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท คํานวณในอัตรารอยละ 20
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย คํานวณในอัตรารอยละ 20
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คาใชจายภาษีเงินไดที่รับรูในงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย
รายการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผล
แตกตางชั่วคราว และการกลับ
รายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจา ยภาษีเงินได

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
22,631,808.01 27,369,932.92 21,274,935.62 12,134,179.12

(561,195.99) 1,003,358.81 (490,388.64) 1,255,338.89
22,070,612.02 28,373,291.73 20,784,546.98 13,389,518.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย ผล
แตกตางชั่วคราว ดังตอไปนี้
รายการ
ผลสะสมของผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูในงบกําไรขาดทุน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในกองทุนเปด
คาเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลคาของเงินลงทุน
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
การคํานวณคาเสือ่ มราคาในอัตราที่ตางจากภาษี
รวม
ผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รับรูในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
- รับรูในกําไรสะสม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

2561

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

9,810,492.50
(1,136,676.51)
24,292,840.00
47,262,096.34
80,228,752.33

9,810,492.50
(406,478.06)
24,284,305.00
43,150,127.34
(1,695,708.35)
75,142,738.43

9,810,492.50
(1,016,623.59)
24,292,840.00
40,203,851.34
73,290,560.25

9,810,492.50
(194,501.44)
24,284,305.00
21,439,313.34
55,339,609.40

(166,961,964.89)

(187,491,983.30)

(167,151,613.64)

(187,491,983.30)

(86,733,212.56)
(17,346,642.51)

2,280,032.00
(110,069,212.87)
(22,013,842.17)

(93,861,053.39)
(18,772,210.68)

849,788.00
(131,302,585.90)
(26,260,516.77)

23. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คํานวณโดยการนํากําไร
สําหรับป ที่เปนสวนของบริษัทใหญหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธถี วั
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
รายการ
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม (หุน)
ผลกระทบจากหุน ที่ออกใหตามสิทธิ (หุน)
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
100,988,642.91 121,401,623.22
7,500,000
7,500,000
62,488
7,562,488
7,500,000
13.35
16.19
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หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
87,814,108.46
187,861,125.77
7,500,000
7,500,000
62,488
7,562,488
7,500,000
11.61
25.05

24. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดานการโฆษณาในประเทศเพียงธุรกิจเดียว ดังนั้นจึงไมมีการเสนอขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานที่จะตองเปดเผย
25. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการเปนกรรมการ
บริษัทหรือโดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุนหรือกรรมการบางสวนรวมกัน รายการดังกลาวเปนไปตามปกติ
ธุรกิจ และเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ความสัมพันธ

บริษัทรวม

ดูหมายเหตุขอ 9

บริษัทยอย

ดูหมายเหตุขอ 10

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

กรรมการรวมกัน/ผูถือหุนรวมกัน
กรรมการรวมกัน/ผูถือหุนรวมกัน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

กรรมการรวมกัน/ผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

กรรมการรวมกัน/ผูถือหุนรวมกัน

บริษัท รวมอิสสระ จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด

ผูถือหุนใหญในบริษัทรวมของบริษัท

HAKUHODO DY MEDIA PARTNERS INC.

ผูถือหุนในบริษัทรวมของบริษัท

บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)

มีผูถือหุนใหญรวมกัน

บริษัท พินนาเคิล ทราเวิล จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท ชัยลดาดล จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท ดาตา เฟรส จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท โชควัฒนา จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด

มีกรรมการเปนญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

กรรมการบริษัท/บริษัทยอย และคูสมรสกรรมการบริษัท
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รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันที่สําคัญมีดังนี้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การคา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย- มูลคายุติธรรม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุ 8)
เงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

8,086,524.91 11,447,287.18
3,497,203.35
3,417,423.67
3,497,203.35
3,417,423.67
235,850,437.43 264,307,692.08 218,339,590.75 137,981,477.54
239,347,640.78 267,725,115.75 229,923,319.01 152,846,188.39
600.00
53,265.05
53,865.05

229,260.00
229,260.00

20,764.62
600.00
53,265.05
74,629.67

227,582.42
229,260.00
456,842.42

194,853,098.75 194,582,061.25 194,853,098.75 194,582,061.25
-

11,235,000.00

-

11,235,000.00

-

11,497,220.00

-

11,497,220.00

-

8,550,000.00

-

8,550,000.00

12,988,614.32
1,138,397.52
14,127,011.84

6,871,624.00
15,465,170.78
22,336,794.78

1,163,090.00
11,434,348.57
1,138,397.52
13,735,836.09

5,230,996.46
6,490,306.37
468,530.00
12,189,832.83

16,000.00
756,000.00
772,000.00

552,000.00
552,000.00

99,000.00
16,000.00
756,000.00
871,000.00

297,500.00
552,000.00
849,500.00
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รายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวม
รายไดอื่น
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
เงินปนผลรับ
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
- บริษัทยอย
- บริษัทรวม
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
คาใชจายอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย
- บุคคลที่เกี่ยวของกัน

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
5,103,157.84
337,770,267.56
342,873,425.40

342,111,873.96
342,111,873.96

14,440,607.94
5,103,157.84
296,279,281.21
315,823,046.99

14,737,713.70
107,916,419.62
122,654,133.32

14,037,952.49

-

14,037,952.49

-

-

17,920,089.60
408,774.40
18,328,864.00

-

32,666,830.00
7,753,507.93
40,420,337.93

46,200.00
982,080.00
1,028,280.00

-

46,200.00
982,080.00
1,028,280.00

-

30,000.00
4,295,992.30
4,325,992.30

300,000.00
2,856,080.00
3,156,080.00

1,708,800.00
30,000.00
4,261,080.00
5,999,880.00

5,085,600.00
300,000.00
2,856,080.00
8,241,680.00

3,642,671.50
3,642,671.50

3,614,215.00
3,614,215.00

2,240,000.00
18,900,000.00
3,642,671.50
24,782,671.50

105,882,000.00
22,699,920.00
3,614,215.00
132,196,135.00

12,290,997.36
1,806,747.50
14,097,744.86

8,605,078.57
22,171,469.83
30,776,548.40

3,804,200.00
12,290,997.36
181,747.50
16,276,944.86

27,706,392.13
6,486,068.40
34,192,460.53

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

10,815.18

-

-

-
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26. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชยเพื่อค้ําประกันตอหนวยงานราชการเปนจํานวน 1.16 ลานบาท โดยนําเงินฝากประจําประเภท
3 เดือน ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน
26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดใชจากธนาคารพาณิชยรวม
12 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการทานหนึ่งของบริษัท ในวงเงิน 10 ลานบาท สวนที่เหลือไมมีหลักทรัพย
และบุคคลค้ําประกัน
26.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงิน Forward Contract คงเหลือ 200,000 USD จาก
จํานวน 200,000 USD หรือเทียบเทา
27. การรับโอนกิจการ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 มารวมกิจการกับบริษัท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัท เฟมไลน จํากัด เปนประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การรวมกิจการกันจะสรางความแข็งแกรง
และเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกคา เพื่อความเปนผูนําในธุรกิจ การรวมกับบริษัทดังกลาวไดทําตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขแหงประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทที่เขาควบกันจะไดรับยกเวนภาษีทุกประเภท และทํา
ใหบริษัทรับมาซึ่งสินทรัพย หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัท เฟมไลน จํากัด ดังนั้น บริษัทจึง
แสดงยอดตั้งตนทางบัญชีดวยผลรวมของมูลคาตามบัญชีสุทธิตามงบการเงิน ณ สิ้นวันที่ 3 มกราคม 2561
การควบรวมบริษัทนี้ไมไดทําใหโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทเปลี่ยนแปลงไป (ตามรายละเอียดในงบ
กระแสเงินสด งบประกอบ 1)
28. การจัดประเภทบัญชีใหม
บริษัทไดมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อใหมีความสอดคลองกับการแสดงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสําหรับปหรือสวนของผูถือหุนตามที่เคยรายงานไว
29. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยมีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบ
แสดงฐานะการเงินดังนี้
29.1 นโยบายการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชี
ดูหมายเหตุ 4
29.2 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
- ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย
- ความเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ของสิ น เชื่ อ มี ไ ม ม าก ซึ่ ง เกิ ด จากการให บ ริ ก ารและเป น
นายหนาแกลูกคาทั้งบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยไดมีการติดตามพฤติกรรมและ
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การชําระหนี้ของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด ดังนั้นจึงคาดไดวาบริษัทและบริษัทยอยจะไม
มีความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากความเสี่ยงนี้
- สํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ราคาตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยดังกลาวไดหักสํารองตางๆ เพื่อใหเปนราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารอง
ดังกลาวถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
29.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียหายแก
บริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอๆไป บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะสามารถบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นได เนื่องจากบริษัทไดมีการวางแผนและติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา
29.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน
- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในราคาตามบัญชีซึ่งเทากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน ราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรมเนื่องจากหนี้สิน
ดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันใกล
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอาํ นาจลงนามของบริษัทแลว เมือ่ วันที่
25 กุมภาพันธ 2562
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School Project »‚·Õ่ 12
“à¡‹§ Eng äÁ‹ÁÕÍÖ้§!”

ºÃÔÉÑ· ¿ÒÃÍÕÊ· à¿ÁäÅ¹ ´Õ´ÕºÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ä´Œ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÊÑ§¤Áã¹¹ÒÁÅÙ¡¤ŒÒáÅÐºÃÔÉÑ·Ï ã¹âÍ¡ÒÊ»‚ãËÁ‹à»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»‚
¨Ò¡áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃà»š¹µÑÇá·¹ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ·Õ่¨ÐÁÍºÊÔ่§´Õæ ÊÙ‹à´็¡æ
ã¹âÃ§àÃÕÂ¹·Õ่Ë‹Ò§ä¡ÅáÅÐ»‚¹Õ้¹Ñºà»š¹¤ÃÑ้§·Õ่ 12
ã¹»‚ 2561 ¹Õ้ ºÃÔÉÑ·ä´ŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹â¤¡ÊÐÍÒ´ ¨. ÊÃÐºØÃÕ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃŒÒ§ÊÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (English Learning Garden)
¡ÒÃ¨Ñ´¤‹ÒÂÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (English Camp) áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
ÍºÃÁÁÑ¤¤Øà·È¡¹ŒÍÂÃØ‹¹1 (Training to Young Guide)
à¾×่ÍÊÃŒÒ§¾×้¹·Õ่áÅÐà¾Ô่ÁâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ãËŒá¡‹à´็¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹â¤¡ÊÐÍÒ´ à¾×่ÍãËŒ·Ñ¹¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢Í§âÅ¡
ã¹ÂØ¤»˜¨¨ØºÑ¹·Õ่ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ·ã¹ªÕÇÔµÁÒ¡¢Ö้¹
·Ñ้§¹Õ้ ·Ò§ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ä´ŒÃ‹ÇÁ¡ÑººÃÔÉÑ· äÅÍŒÍ¹ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´
ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ “¿˜¹ÊÇÂ ÂÔ้ÁÊ´ãÊ ä´Œ´ŒÇÂµÑÇàÃÒ”
â´ÂºÃÔ¨Ò¤á»Ã§ÊÕ¿˜¹áÅÐÂÒÊÕ¿˜¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕâ¤Ã§¡ÒÃá»Ã§¿˜¹
ËÅÑ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹¢Í§à´็¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ñ้§âÃ§àÃÕÂ¹
à¾×่ÍãËŒà´็¡ÃÙŒ¨Ñ¡ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÀÒÂã¹ª‹Í§»Ò¡áÅÐ¿˜¹
áÅÐä´Œª‹ÇÂáµ‹§à¾Å§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃá»Ã§¿˜¹
à¾×่ÍãËŒâÃ§àÃÕÂ¹ä´ŒãªŒã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ
ºÃÔÉÑ·áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹à»š¹µÑÇá·¹ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ ã¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍºÊÔ่§´Õæ
ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹â¤¡ÊÐÍÒ´ ¨. ÊÃÐºØÃÕ ã¹ÇÑ¹·Õ่ 16 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561
â´ÂÃ‹ÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑ¹·¹Ò¡ÒÃµ‹Ò§æ ¡ÑºàËÅ‹Ò¹ŒÍ§æ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¾ÃŒÍÁ·Ñ้§ºÃÔ¨Ò¤ÍØ»¡Ã³¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤ ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
áÅÐàÅÕ้Â§ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ à¾×่Íà»š¹¢Í§¢ÇÑÞãËŒ¹ŒÍ§æ
ÁÕ¡ÓÅÑ§ã¨áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹·Õ่¡ÓÅÑ§¨ÐÁÒ¶Ö§
à¾×่Íáº‹§»˜¹¤ÇÒÁÊØ¢Ã‹ÇÁ¡Ñ¹·Ñ้§¼ÙŒãËŒáÅÐ¼ÙŒÃÑº

¡Ô¨¡ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ

(Si Ayutthaya Road Goes Green)
ºÃÔÉÑ·áÅÐ¡ÅØ‹Á¿ÒÃÍÕÊ· à¿ÁäÅ¹ ´Õ´ÕºÕ ¡ÃØ»ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃ
ã¹ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ “¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ (Si Ayutthaya Road Goes Green)”
«Ö่§à»š¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÊÁÒªÔ¡ÍÒ¤ÒÃÊÙ§áÅÐÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ·Õ่µÑ้§ÍÂÙ‹º¹
¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¾×่ÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍáÅÐ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
áÅÐÍ¹ØÃÑ¡ÉÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ã¹¡ÒÃà¾Ô่Á¾×้¹·Õ่ÊÕà¢ÕÂÇ Å´»ÃÔÁÒ³¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ
áÅÐ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐä´ŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ Ã‹ÇÁ¡Ñº·Ò§¡ÅØ‹Á ÍÒ·Ô

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔ¨Ò¤»¯Ô·Ô¹ ÁÍºãËŒÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×่Í¤¹µÒºÍ´

µÑÇá·¹¨Ò¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ ä´Œ¹Ó»¯Ô·Ô¹à¡‹Ò·Õ่ÃÇºÃÇÁä´Œ
ä»Ê‹§ÁÍºãËŒ¡ÑºÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×่Í¤¹µÒºÍ´ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ
ÀÒÂãµŒÁÙÅ¹Ô¸Ôª‹ÇÂ¤¹µÒºÍ´áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀ
àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 16 ÁÕ.¤. 61 â´Â»¯Ô·Ô¹àËÅ‹Ò¹Õ้Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¨Ð¹Óä»·Óà»š¹
¡ÃÐ´ÒÉ¨´â¹ŒµÊÓËÃÑº¤¹µÒºÍ´ä´Œ áÅÐÊ‹Ç¹·Õ่àËÅ×Í·Ò§ÈÙ¹ÂÏ
ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»¢ÒÂà¾×่Í¹ÓÃÒÂä´ŒÁÒ«×้Í¡ÃÐ´ÒÉµ‹Íà¹×่Í§Ë¹Ò 150 á¡ÃÁ
à¾×่Í¾ÔÁ¾à»š¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅŒÇ¡็¨Ð¹Óä»ÁÍºãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ·Ò§ÊÒÂµÒ·Ñ่Ç»ÃÐà·Èµ‹Íä»

¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹Ã³Ã§¤ Earth Hour 2018

¿ÒÃÍÕÊ· à¿ÁäÅ¹ ´Õ´ÕºÕ Ã‹ÇÁ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ à´Ô¹Ã³Ã§¤
“60+ Earth Hour 2018” ã¹à¢µÃÒªà·ÇÕ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 20 ÁÕ¹Ò¤Á 2561
à¾×่ÍÃ³Ã§¤ãËŒÊÁÒªÔ¡ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅÐªØÁª¹ÃÒªà·ÇÕ Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ Earth Hour 2018
Bangkok '»´ä¿ 1 ªÑ่ÇâÁ§à¾×่ÍÅ´âÅ¡ÃŒÍ¹' Ã‹ÇÁ¡ÑºàÁ×Í§ãËÞ‹·Ñ่ÇâÅ¡ 7,000 áË‹§ã¹
187 »ÃÐà·È áÅÐãÊ‹áÎªá·¤ #connect2earth #»´à¾×่Íà»ÅÕ่Â¹âÅ¡à»ÅÕ่Â¹Í¹Ò¤µ
#Å´à¾ÃÒÐÃÑ¡É ¼‹Ò¹¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃã¹âÅ¡â«àªÕÂÅ
à¾×่ÍãËŒ·Ø¡¤¹ã¹ªØÁª¹ä´ŒµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂÒ§ÃÙŒ¤‹Ò
áÅÐÃ‹ÇÁ¡Ñ¹»´ä¿à»š¹àÇÅÒË¹Ö่§ªÑ่ÇâÁ§ã¹ÇÑ¹·Õ่ 24 ÁÕ¹Ò¤Á 2561
ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ 20.30-21.30 ¹.

¡Ô¨¡ÃÃÁÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÃÇÁã¨¶ÇÒÂãËŒâÃ§¾ÂÒºÒÅÊ§¦

¿ÒÃÍÕÊ· à¿ÁäÅ¹ ´Õ´ÕºÕ áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ (Si Ayutthaya Road
Goes Green) ¹Óâ´Â ÁÒÃÔÊÒ ÊØâ¡ÈÅ Ë¹Ø¹ÀÑ¡´Õ »ÃÐ¸Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂÏ
¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃ‹ÇÁ·ÓºØÞã¹¡ÅØ‹ÁÊÁÒªÔ¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 25 Í§¤¡Ã ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
“ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÃÇÁã¨ ¶ÇÒÂãËŒâÃ§¾ÂÒºÒÅÊ§¦” â´ÂÃÇºÃÇÁ»˜¨¨ÑÂà»š¹¨Ó¹Ç¹
113,505 ºÒ· à¾×่Í·ÓºØÞáÅÐÁÍºÃÒÂä´ŒãËŒá¡‹âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ§¦ à¾×่Í¾ÃÐÊ§¦·Õ่ÍÒ¾Ò¸
à¹×่Í§ã¹âÍ¡ÒÊÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ ÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊÔÃÔ¡ÔµÔ์ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶
ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õ่ ù ¤Ãº øö ¾ÃÃÉÒ â´ÂÁÕ ¹ÒÂá¾·ÂÊÁ¹Ö¡ ÍÃ‹ÒÁà¸ÕÂÃ¸ÓÃ§
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅÏ à»š¹¼ÙŒá·¹ÃÑºÁÍº ³ ËÍ©Ñ¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ§¦
àÁ×่Í 9 Ê.¤. 2561

¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹-ÇÔ่§à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾ Si Ayutthaya goes Strong : Running Project 2018
¿ÒÃÍÕÊ· à¿ÁäÅ¹ ´Õ´ÕºÕ áÅÐÊÁÒªÔ¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒÊÕà¢ÕÂÇ
Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ่á¢็§áÃ§ Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018
³ ÊÇ¹ÊÑ¹µÔÀÒ¾ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561 à¾×่ÍÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§¤¹·Ó§Ò¹ÂØ¤ãËÁ‹
ãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢็§áÃ§ áÅÐÊÃŒÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾·Õ่´ÕÃÐËÇ‹Ò§ 20 Í§¤¡Ãº¹¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ

