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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินกิจกำรอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจกำรสื่อสำรที่มีควำมเกี่ยวโยง

กันดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษำและให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดอย่ำงครบวงจร ด้วยผลงำนที่มี

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแผนกำรสื่อสำรเพื่อตอบโจทย์ทำงธุรกิจของลูกค้ำ โดยบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ประเมินผลและประสิทธิภำพของกำรสื่อสำร ทั้งนี้บริษัทมีควำมเชื่อว่ำควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของลูกค้ำเป็นหัวใจที่จะท ำ
ให้บริษัทเติบโตต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน 

การให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร 

บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในด้ำนกำรสื่อสำรแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนของ
กำรตลำดที่มีผลกระทบต่อยี่ห้อตรำสินค้ำโดยทำงบริษัทได้ใช้กลยุทธ์กำรวำงแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพำะทั่วโลกของดีดีบี 
คือ แบรนด์คอนวิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพำะในกำรสร้ำงกำรสื่อสำรตรำ
สินค้ำให้โดดเด่นอำร์โอไอ สปริงบอร์ด (ROI Springboard®) กลยุทธ์ในกำรหำแนวควำมคิดให้กับแผนงำนโฆษณำรวม
ไปถึงกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดชิ้นงำนโฆษณำและกำรวำงแผนสื่อโฆษณำส ำหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิตอล รวมไปถึง
กำรประชำสัมพันธ์และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำวิจัยตลำดและผู้บริโภค ไม่ว่ำจะเป็น เชิงปริมำณ 
เชิงคุณภำพ และกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคผ่ำนกลยุทธ์ ลิขสิทธิ์ ฟำร์อีสท์ ดีดีบี อินไซต์สปริง
บอร์ด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงำนวิจัยที่เชี่ยวชำญของบริษัท 

การรับจ้างท าของ 

บริษัทรับจ้ำงผลิตชิ้นงำนโฆษณำตำมแผนกำรสื่อสำรไม่ว่ำจะเป็นภำพยนตร์โฆษณำ สปอตวิทยุ ชิ้นงำน
สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ และประสำนงำนกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกำรท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรจัดกิจกรรม เป็นต้น 

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา 

บริษัทจะเป็นตัวกลำงระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำง (ลูกค้ำ) และผู้รับจ้ำง (เจ้ำของสื่อโฆษณำ) ในกำรลงสื่อโฆษณำต่ำงๆ 
เช่น สื่อทำงโทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร สื่อกลำงแจ้งและสื่อดิจิตอล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรำยได้จำก
ลูกค้ำเป็นค่ำบริกำรและนำยหน้ำตัวแทน  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในปี 2559  
- ไม่มี – 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ เป้ำหมำยและนโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนในกลุ่มบริษัท 

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน)  

เป็นบริษัทที่ให้ค ำปรึกษำและด ำเนินงำนในด้ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดอย่ำงครบวงจรให้กับลูกค้ำทั่วไป โดย
มุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้ำประสบควำมส ำเร็จทำงธุรกิจผ่ำนทำงแผนกำรสื่อสำรและงำนโฆษณำที่มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ โดยกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อก ำหนด
แนวคิดในกำรสื่อสำรกำรผลิตชิ้นงำนโฆษณำ กำรวำงแผนและกำรซื้อสื่อโฆษณำ กำรประสำนงำนกับบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่รับผิดชอบในกำรสื่อสำรด้ำนอื่นๆ ตลอดจนกำรประเมินผลประสิทธิภำพของแผนงำนกำรสื่อสำรผ่ำน
ทำงกำรวิจัยโดยก ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่ำงชัดเจนคือ “เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงธุรกิจให้ลูกค้ำด้วยควำมคิด
สร้ำงสรรค์“ (The Leader in Creative Business Solutions)  

บริษัท เฟมไลน์ จ ากัด (บริษัทย่อย)  

ทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) มีอัตรำกำรลงทุน 86.48% ด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร ตั้งแต่กำรวิจัยเพื่อวำงแผนกลยุทธ์ กำรสร้ำงแบรนด์กำรวำงแผนกำร
โฆษณำแบบผสมผสำนในทุกๆสื่อ ทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ กำรผลิตชิ้นงำนโฆษณำ รวมถึงกำรวำงแผน และซื้อสื่อ
ภำยใต้จุดยืนในกำรด ำเนินงำนว่ำ จะมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์งำนที่ตอบโจทย์ทำงกำรตลำดให้กับลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพมำก
ที่สุดโดยค ำนึงถึงหลักจริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยำบรรณของวิชำชีพนักโฆษณำ ทั้งนี้บริษัทมีทีม
บริหำรและกำรด ำเนินงำนที่แยกเป็นเอกเทศ จึงมีควำมคล่องตัวและมีศักยภำพในกำรแข่งขันสูง สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำธุรกิจทุกขนำดได้อย่ำงครบถ้วนกว้ำงขวำงและหลำกหลำยโดยก ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัท
ไว้คือ “สร้ำงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ” (Generate the Best Results) 

บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จ ากัด (บริษัทย่อย)  

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บำทโดยบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) มีอัตรำกำรลงทุน 99.99% 
ให้บริกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรผลิตชิ้นงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ในคุณภำพและบริกำรระดับมือ
อำชีพ ในรำคำที่เหมำะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำใหม่ ที่ต้องกำรควำมแปลกใหม่ ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเปลี่ยนแปลง
และกำรแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

1. บริษัทมุ่งเน้นในกำรสร้ำงสรรค์งำนสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
ได้ โดยหนึ่งในกลยุทธ์กำรท ำงำนคือ ROI ®  

 R ( Relevance) คือแนวควำมคิดต้องโดนควำมตอ้งกำรของผู้บริโภค 
 O ( Originality)  แนวควำมคิดทีไ่ม่เหมือนใคร เป็นควำมคิดแรกเร่ิม  
 I   (Impact) แนวควำมคิดทีส่่งผลให้ผู้บริโภคเกิดกำรตอบรับ 
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2. บริษัทมุ่งเน้นในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรลูกค้ำในด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบครบวงจร ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรสื่อสำร กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด 
และกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์กับลูกค้ำ โดยสำมำรถให้ค ำปรึกษำและบริกำรลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. บริษัทมีนโยบำยในกำรแสวงหำลูกค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำโดยกำรแนะน ำจำกลูกค้ำเดิม หรือกำรขอ
เข้ำไปแนะน ำตัวกับลูกค้ำรำยใหม่จำกกำรที่ได้ศึกษำบริหำร และให้บริกำรลูกค้ำรำยใหม่ๆท ำให้บุคลำกรของบริษัทมี
ควำมช ำนำญในสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยมำกข้ึน 

4. บริษัทมุ่งมั่นในกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีควำมเชื่อ
ว่ำบุคลำกรที่ดีสำมำรถสร้ำงผลงำนที่มีคุณภำพซึ่งจะน ำให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้ำวหน้ำตลอดไป 

5.  บริษัทเห็นควำมส ำคัญยิ่งของกำรปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ของอุตสำกรรมโฆษณำ และกำรสื่อสำรที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงเน้นกำรพัฒนำองค์กรและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวเพื่อให้บริษัทเจริญก้ำวหน้ำและมีผลงำนโดดเด่นอย่ำงต่อเนื่อง 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่  
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

อย่ำงมีนัยส ำคัญ มีควำมสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บำงรำย ใช้บริกำรให้บริษัทท ำโฆษณำ 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท/ บรษิัทย่อย/ บริษัทร่วม ดงันี ้      (หน่วย:พันบำท) 

ผลิตภัณฑ/์บริการ ด าเนินการโดย 

% การ
ถือหุ้น
ของ

บริษัทฯ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

บมจ.ฟำร์อีสท์
ดีดีบี 

       

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและบริกำร   285,041 77.60 302,233 80.96 328,320 83.35 
เงินปันผลรับ   54,236 14.76 43,732 11.71 41,216 10.46 
รำยได้อื่น   28,060 7.64 27,345 7.33 24,348 6.19 
รวมรายได้   367,337 100.00 373,310 100.00 393,884 100.00 
นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

บจ.เฟมไลน ์
(ย่อย) 

86.48       

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและบริกำร   319,943 92.36 320,356 93.02 292,755 93.28 
รำยได้อื่น   26,484 7.64 24,021 6.98 21,097 6.72 
รวมรายได้   346,427 100.00 344,377 100.00 313,852 100.00 
นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

บจ.สปริง
บอร์ดพลัส 

99.99       

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและบริกำร (ย่อย)  11,774 99.99 11,922 99.99 - - 
รำยได้อื่น   1 0.01 1 0.01 748 100.00 
รวมรายได้   11,775 100.00 11,923 100.00 748 100.00 
นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

บจ.อินทิเกร
เต็ด 

40.00       

รำยได้ค่ำนำยหน้ำและบริกำร คอมมูนิเคชั่น  132,068 99.36 112,698 98.82 110,960 98.94 
รำยได้อื่น   848 0.64 1,343 1.18 1,191 1.06 
รวมรายได้   132,916 100.00 114,041 100.00 112,151 100.00 
นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

 บจ.มีเดีย  
อินเทลลิเจนซ์ 

33.33       

รำยได้ค่ำบริกำร   110,379 35.78 133,318 41.22 138,379 41.88 
ส่วนลดรับ   193,385  62.69 181,572 56.13 189,305 57.29 
รำยได้อื่น   4,734 1.53 8,565 2.65 2,738 0.83 
รวมรายได้   308,498 100.00 323,455 100.00 330,422 100.00 
นายห น้ า ตั ว แ ทน /บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา 

บจ.ดิจินคร 40.00        

รำยได้จำกกำรให้บริกำร   5,846 97.89 - - - - 
รำยได้อื่น   126 2.11 - - - - 
รวมรายได้   5,972 100.00 - - - - 

* หมำยเหตุ บจ.มีเดียอินเทลลิเจ้นซ์ มีกำรจัดประเภทบัญชีใหม่ 
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2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทให้ค ำปรึกษำและด ำเนินงำนในด้ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดอย่ำงครบวงจรให้กับลูกค้ำโดยทั่วไป โดย
มุ่งเน้นที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้ำประสบควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ ผ่ำนทำงแผนกำรสื่อสำรและงำนโฆษณำที่มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ โดยกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อก ำหนด
แนวคิดในกำรสื่อสำร กำรผลิตชิ้นงำนโฆษณำ กำรวำงแผนและกำรซื้อสื่อโฆษณำ กำรประสำนงำนกับบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่รับผิดชอบในกำรสื่อสำรด้ำนอื่นๆ ตลอดจนกำรประเมินผลประสิทธิภำพของแผนงำนกำรสื่อสำรผ่ำน
ทำงกำรวิจัย 

ลักษณะรายได้  

รำยได้จำกนำยหน้ำและบริกำรของบริษัท ที่แสดงในงบก ำไรขำดทุนของปี 2559, 2558 และ 2557 เท่ำกับ 
285.04 ล้ำนบำท 302.23 ล้ำนบำท และ 328.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รำยได้ดังกล่ำวประกอบด้วย รำยได้ค่ำบริกำร
สุทธิจำกกำรเป็นนำยหน้ำตัวแทน และรำยได้กำรผลิตงำนโฆษณำและวิจัย ซึ่งแยกตำมสัดส่วนได้ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ 

รายได้ 
2559 2558 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยได้จำกนำยหน้ำและบริกำรสุทธิ 77.28 27.11 77.71 25.71 83.04 25.29 
รำยได้จำกกำรผลิตงำนโฆษณำ 207.76 72.89 224.52 74.29 245.28 74.71 
รวมรายได้ 285.04 100.00 302.23 100.00 328.32 100.00 

 

โครงสร้างสื่อโฆษณา 

(หน่วย : ร้อยละ) 
สื่อโฆษณา 2559 2558 2557 

โทรทัศน ์ 74.51 75.68 74.60 
วิทยุ 6.38 3.13 4.76 
สิ่งพิมพ ์ 1.62 3.74 2.98 
ภำพยนตร ์ 1.09 0.39 0.44 
สื่อกลำงแจ้งและอื่น ๆ 16.40 17.06 17.22 
รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะของลูกค้า 

ในปี 2559 ลูกค้ำของบริษัท แยกตำมโครงสร้ำงของสินค้ำ ดังนี้ 

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า 
ประเภทสินค้า % 

  อำหำรและเครื่องดื่ม 43.30 
 เครื่องใช้ส่วนตัว 16.10 
 สันทนำกำรและบนัเทิง 4.89 
 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 16.83 
 อุปกรณ์ก่อสร้ำง 7.08 
 อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 1.75 
 พลังงำนและสำธำรณูปโภค 8.08 
 อื่น ๆ  1.97 
 100.00 

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
86.82% 83.68% 78.46% 

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30%3 ปีติดต่อกัน 

- ไม่มี – 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจและปัจจัยที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส ำคัญในปี 2559 

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2559 

ป ี2559 ถือเป็นปีที่ยำกล ำบำกส ำหรับวงกำรโฆษณำ จำกปัจจัยควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง และ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ท ำให้กำรใช้งบโฆษณำชะลอตัวลง และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สถำนกำรณ์ติดลบสูงอยู่ในช่วงไตร
มำสสุดท้ำยปีก่อนจำกภำวะเศรษฐกิจและก ำลงัซื้อชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และกำรงดโฆษณำในช่วงกำรถวำยควำม
อำลัยหลังกำรเสด็จสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระหว่ำงเดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 
2559  

ส ำหรับงบโฆษณำผ่ำนสื่อเดือนธันวำคม 2559 เทียบช่วงเดียวกันกับปี 2558 มีมูลค่ำ 9552 ล้ำนบำท ติดลบ 
2.82% ถือเป็นอัตรำติดลบ ต่ ำสุดในไตรมำส 4 โดยเดือนตุลำคมมีมูลค่ำ 5616 ล้ำนบำท ติดลบ 45.18% และเดือน
พฤศจิกำยนมีมูลค่ำ 6110 ล้ำนบำท ติดลบ 42.66% 

จำกรำยงำนตัวเลขสื่อโฆษณำรวมปี 2559 ของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยโดยสมำคมมีเดียเอเยนซี่
และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) มีมูลค่ำ 107896 ล้ำนบำท ติดลบ 11.69% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สื่อ
โฆษณำส่วนใหญ่ อยู่ในภำวะ “ติดลบ” ประกอบด้วย ทีวีอนำล็อก (ฟรีทีวีรำยเดิม) มูลค่ำ 47121 ล้ำนบำท ติดลบ 
17.92% ทีวีดิจิทัล มูลค่ำ 20393 ล้ำนบำท ติดลบ 2.57%  เคเบิล/ทีวีดำวเทียม มูลค่ำ 3495 ล้ำนบำท ติดลบ 
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42.28% โฆษณำสื่อวิทยุ มูลค่ำ 5262 ล้ำนบำท ติดลบ 7.28%  หนังสือพิมพ์ มูลค่ำ 9843 ล้ำนบำท ติดลบ 20.12%  
นิตยสำร มูลค่ำ 2929 ล้ำนบำท ติดลบ 31.37% 

กลุ่มสื่อที่งบโฆษณำ "เติบโต" ประกอบไปด้วย โฆษณำในโรงภำพยนตร์ มูลค่ำ 5445 ล้ำนบำท เติบโต 6.08% 
ป้ำยโฆษณำ มูลค่ำ 5665 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 35.20%  สื่อเคลื่อนที่ (Transit) มูลค่ำ 5311 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.39%  
สื่ออินสโตร์ มูลค่ำ 700 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.53% และอินเทอร์เน็ต มูลค่ำ 1731 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 63.61% 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2559 

1.  สถานการณ์สื่อโฆษณาในยุคดิจิตอล 

 กำรลดลงของงบโฆษณำ ปัจจัยหลัก ๆ ก็ยังมำจำกเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในและต่ำงประเทศที่ชะลอตัวลง 
ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำย สินค้ำลดกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่อลง ขณะเดียวกัน ก็มีปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเข้ำมำ ซึ่งเป็นผล
จำกจ ำนวนสื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะสื่อดิจิทัล ที่สำมำรถเจำะเข้ำถึงเป้ำหมำยที่หลำกหลำยได้ตรงกลุ่ม ท ำให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยน มีกำรรับสื่อจำกหลำยช่องทำง ท ำให้เจ้ำของสินค้ำและนักโฆษณำต้องปรับกลยุทธ์และกระจำยกำรใช้
งบโฆษณำไปยังช่องทำงอื่น ๆ เพิ่มข้ึน เพื่อสร้ำงควำมคุ้มค่ำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรเข้ำถึงผู้บริโภค 

 กำรใช้งบในปี 2559 นี้แม้จะลดลงค่อนข้ำงมำก และถือว่ำต่ ำสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ แต่เป็นกำรลดลง
อย่ำงมีนัย เพรำะนักโฆษณำ นักกำรตลำด และเจ้ำของสินค้ำได้เปลี่ยนรูปแบบกำรสื่อสำร กระจำยเม็ดเงินโฆษณำเข้ำ
ไปในสื่ออ่ืน ๆ มำกข้ึนในหลำกหลำยรูปแบบ ตำมพฤติกรรมกำรเสพสื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  

 สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในปี 2559 นี้ คือ กำรวำงแผนสื่อของมีเดียเอเยนซี่  ไม่ได้จ ำกัดอยู่ที่แมสมีเดีย เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์อีกต่อไป รูปแบบกำรท ำตลำดยุคใหม่มุ่งเจำะจงที่ผู้บริโภคว่ำกลุ่มเป้ำหมำยคือใคร แล้ว
จึงจะวำงแผนว่ำจะใช้สื่อไหน เพื่อให้เข้ำถึงผู้บริโภคกลุ่มนั้น ๆ และกระจำยงบไปยังทุกสื่อที่กลุ่มเป้ำหมำยให้ควำมสนใจ 
ไม่เพียงเท่ำนั้น รูปแบบกำรใช้งบโฆษณำก็หลำกหลำยขึ้น และบำงช่องทำงก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือเก็บข้อมูลรำยงำน 
(Monitor) กลับมำยังอุตสำหกรรม เช่น สื่อดิจิทัล ก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบกำรใช้งบทั้งหมด รวมถึงกำรสนับสนุนรำยกำร
หรือ ผู้สนับสนุนโฆษณำ (Sponsorship), กำรท ำ Product placement หรือกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์แฝงในเนื้อหำ
รำยกำร (Product Tie-in) ตลอดจน กำรใช้ VTR, Logo ก็ไม่ได้ถูกเก็บข้อมูลมูลค้ำกำรใช้งบโฆษณำผ่ำนช่องทำงนี้
เหล่ำนี้เท่ำไร เป็นต้น 

 - สื่อโทรทัศน์ 

 สื่อโทรทัศน์ ยังเป็นสื่อหลักเข้ำถึงครัวเรือนไทยทั่วประเทศด้วยสัดส่วน 98% บำท แม้ว่ำงบประมำณกำร
ใช้สื่อทีวีอนำล็อก (ฟรีทีวีรำยเดิม) จะลดลงอย่ำงมำกถึง 18.93% เคเบิลทีวีและโทรทัศน์ดำวเทียม ลดลง 42.36% และ 
ทีวีดิจิทัล ลดลง 3.93% แม้สัดส่วนตลำดจะถูกแบ่งไปบ้ำงจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ จ ำนวนช่องเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ชม
กระจำยตัวมำกข้ึน และกำรเติบโตของสื่อดิจิทัล ท ำให้สินค้ำโยกงบมำใช้สื่อดิจิทัลมำกขึ้น แต่โทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักที่
ครองส่วนแบ่งตลำด 66% ของมูลค่ำรวม  

 ในมุมของสื่อโทรทัศน์เอง ก็ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรมำของสื่อ “ดิจิทัล” เช่นเดียวกัน เพรำะ
นอกจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคหันไปดูผ่ำนจอดิจิทัลแล้ว เจ้ำของสื่อเองก็ได้น ำ Content รำยกำรไปอยู่ในช่องทำง
ดิจิทัลด้วย ท ำให้คนดูไม่จ ำเป็นต้องดูทำงโทรทัศน์สดๆ อีกต่อไป ส่งผลให้จ ำนวนคนดูโทรทัศน์เวลำนี้ไม่มำกเหมือนอดีต 
อีกทั้งโทรทัศน์เองก็ยังมีปัญหำเรื่องกำรวัดเรตติ้ง ควำมปั่นป่วนของช่อง คนดูหำช่องไม่เจอ หำรำยกำรไม่เจอ จึงเปลี่ยน
มำดูรำยกำรผ่ำนสื่อดิจิทัลแทน กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ จึงเป็นจุดที่ท ำให้เม็ดเงินจำกโทรทัศน์เริ่มไหลมำที่สื่อดิจิทัล 
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อย่ำงไรก็ดี เจ้ำของช่องโทรทัศน์ ก็ได้เม็ดเงินรำยได้โฆษณำผ่ำนทำงสื่อดิจิทัลด้วยเช่นกัน  ในส่วนของรูปแบบโฆษณำ
ที่มำลงสื่อดิจิทัล ส่วนใหญ่แบรนด์มักจะน ำโฆษณำที่เผยแพร่ทำงโทรทัศน์มำออนแอร์ในสื่อดิจิทัล  เพื่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำมำกที่สุด ซึ่งคนไทยเองไม่ได้มีปัญหำเรื่องโฆษณำมำกนัก 

 - สื่อสิ่งพิมพ์ 

  ปี 2559 ยังเป็นช่วงขำลงอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเกิดข้ึนติดต่อกันมำในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ
และเป็นสื่อที่มีกำรปรับตัวมำกที่สุด งบโฆษณำผ่ำนสื่อนิตยสำร 2,929 ล้ำนบำท ลดลง 31.37% และหนังสือพิมพ์ 
9,843 ล้ำนบำท ลดลง 20.12% มีกำรปรับโครงสร้ำงและปลดพนักงำนในหลำยองค์กร กระทั่งปิดตัวลง ข่ำวกำรปิดตัว
และยุติบทบำทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรำกฏให้เห็นตลอดทั้งปี และกลำยเป็น New Normal ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ยุคสมัยไปโดยปริยำย เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ท ำให้จ ำนวนผู้อ่ำนหนังสือพิมพ์และนิตยสำร 
รวมทั้งผู้ชมโทรทัศน์ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จนสั่นคลอนภำคธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไทยและทั่วโลก  

 อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพรำะกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรอ่ำน
กำรบริโภคข่ำวสำรของผู้อ่ำนเท่ำนั้น แต่ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ โดยเฉพำะประเด็นว่ำด้วยแหล่งที่มำของรำยได้จำกค่ำ
โฆษณำเป็นปัจจัยเร่งอีกทำงหนึ่งด้วย รำยได้จำกค่ำโฆษณำที่เคยเป็นแหล่งพลังงำนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ ให้สำมำรถก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำ หดหำยไปจำกระบบมำกกว่ำร้อยละ 30-40 มูลเหตุด้ำนหนึ่งได้รับกำรประเมิน
ว่ำเป็นผลมำจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมในระดับนำนำชำติ และสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบวุ่นวำยไร้ทิศทำงของกำรเมือง
ภำยในประเทศ หำกแต่ในอีกด้ำนหนึ่งต้องยอมรับว่ำ สื่อสิ่งพิมพ์ถูกสื่อในรูปแบบและช่องทำงอื่นๆ ขยับตัวขึ้นมำท้ำทำย
และกลำยเป็นคู่แข่งขันในกำรดึงดูดเม็ดเงินค่ำโฆษณำอย่ำงมีนัยส ำคัญด้วย 

 ภำวะที่เกิดขึ้นกับสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่ำวนี้ด ำเนินไปท่ำมกลำงกำรเติบโตขึ้นของรำยได้จำกค่ำโฆษณำในสื่อ
ออนไลน์ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมำสู่ระดับ 9,882 ล้ำนบำทในปี 2559 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง สถำนกำรณ์เช่น
ว่ำนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรสิ่งพิมพ์จ ำนวนไม่น้อยเผชิญกับภำวะผลก ำไรชะลอตัว รวมถึงขำดปัจจัยเสริมในกำรขยำยตัว
ทำงธุรกิจ ขณะที่อีกบำงส่วนต้องเผชิญกับภำวะขำดทุน และถูกผลักให้ต้องทบทวนหำวิธีกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรเพิ่ม
ช่องทำงหรือแม้กระทั่งกำรปรับไปสู่แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพื่อให้ธุรกิจยังเดินหน้ำต่อไปได้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมพยำยำมในกำร
แทรกตัวเข้ำสู่ทีวีดิจิตอลของผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รำยใหญ่ ซึ่งต้องเผชิญกับกำรแข่งขันและลงทุนสูงจำกต้นทุนกำรประมูล
ใบอนุญำต ค่ำเช่ำโครงข่ำย และกำรผลิตรำยกำร หรือกำรที่หนังสือหลำยๆ ค่ำย เลือกทำงออกโดยกำรท ำ “หนังสือ
แจกฟรี” (Free Copy) เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรรับโฆษณำ เพิ่มช่องทำงทำงธุรกิจ และหำรำยได้เพิ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์คนไทย ในยุคดิจิทัลที่เคยชินกับกำรอ่ำนอะไรฟรีๆ กำรจะให้มำใช้เงินซื้อนิตยสำรสักเล่มเป็นเรื่องยำก 
ดังนั้น Free Copy จึงตอบสนองทั้งต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และต่อโมเดลทำงธุรกิจในยุคปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ประเภท 
Free Copy ได้รับควำมนิยมเพิ่มข้ึน ซึ่งสำมำรถท ำได้ในหลำยรูปแบบ เช่น Concept Magazine, Advertorial เป็นต้น 
และบำงเล่มก็หันไปใช้กำรท ำกำรตลำดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ด้วย สะท้อนควำมแข็งแกร่งในด้ำนกำร
สร้ำงสรรค์เนื้อหำหรือคอนเทนต์ (Content) ที่แตกต่ำงจนกลำยเป็นจุดเด่นของตัวเองในที่สุด 

 - สื่อนอกบ้าน (Out of Home media)  

 สื่อโฆษณำนอกบ้ำน ทั้งป้ำยโฆษณำ สื่อในกำรเดินทำง หรือสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในร้ำนค้ำ เป็นอีกกลุ่มที่
ขยำยตัวสูง โดยนีลเส็น รำยงำนตัวเลขกำรใช้งบโฆษณำสื่อนอกบ้ำนปี 2559ประกอบด้วย ป้ำยโฆษณำ มูลค่ำ 5,665 
ล้ำนบำท เติบโต 35.20% , สื่อเคลื่อนที่ (Transit) มูลค่ำ 5,311 ล้ำนบำท เติบโต 18.39% , สื่ออินสโตร์ มูลค่ำ 700 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 8.53% รวมโฆษณำสื่อนอกบ้ำนมูลค่ำ 11,676 ล้ำนบำท  
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 กำรที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปท ำให้นักกำรตลำดหันมำใช้สื่อนอกบ้ำนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้
ชัด ส่งผลให้ช่วงที่ผ่ำนมำเติบโตมำกกว่ำ 20% เพรำะมีจุดเด่นในกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทุกเพศทุกวัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนกรุง ที่ใช้เวลำอยู่นอกบ้ำนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 10-12 ชั่วโมง ท ำให้มีโอกำสเห็น
สื่อโฆษณำนอกบ้ำนมำกข้ึน รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อในรูปแบบป้ำยโฆษณำดิจิทัล(จอแอลซีดี) ผสำนกับเทคโนโลยีที่ท ำให้
สื่อนอกบ้ำนได้รับควำมสนใจจำกผู้บริโภค ทั้งยังตอบโจทย์กำรสื่อสำร ณ จุดขำย ที่สำมำรถกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้อและ
ให้ข้อเสนอพิเศษผ่ำนสื่ออินสโตร์ ขณะที่สื่อเคลื่อนที่(Transit) เติบโตจำกกำรขยำยเส้นทำงรถไฟฟ้ำ จ ำนวนผู้ใช้บริกำร
เพิ่มข้ึน และกำรพัฒนำสื่อใหม่ในขบวนรถและบริเวณสถำนี  

 นอกจำกนี้กำรขยำยตัวของพื้นที่เมืองในต่ำงจังหวัดที่เศรษฐกิจเติบโต จำกกำรค้ำกำรลงทุนทั้งพื้นที่ค้ำ
ปลีก กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ท ำให้มีสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ รุกท ำตลำดเจำะก ำลังซื้อในต่ำงจังหวัด
มำกข้ึน โดยใช้สื่อนอกบ้ำนรูปแบบป้ำยโฆษณำและสื่อในร้ำนค้ำสื่อสำรกับผู้บริโภค ทั้งนี้ สื่อนอกบ้ำน สื่อเคลื่อนที่ สื่อ 
ณ จุดขำย กลำยเป็นสื่อที่มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 - สื่อดิจิทัล 

 สื่อดิจิทัล หรือออนไลน์ มีทิศทำงขยำยตัวต่อเนื่อง และคำดว่ำปี 2560 จะมีมูลค่ำประมำณ 13,000-
14,000 ล้ำนบำท เติบโตจำกปี 2559 ที่มีมูลค่ำ 9,882 ล้ำนบำท และยังขยำยตัวต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องจำกมีรำคำ
โฆษณำไม่สูง เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน ทั้งยังสร้ำงกำรสื่อสำรที่สำมำรถโต้ตอบ ทั้งกำรใส่เ สียง เพิ่มกลิ่น ภำพ 
(Interactive) ระหว่ำงแบรนด์กับผู้บริโภคได้ ที่ส ำคัญคือสำมำรถวัดผลกิจกรรมที่เกิดขึ้นทันที (Real Time) 
ขณะเดียวกัน จำกกำรขยำยโครงข่ำย 3จีและ 4จี ทั่วประเทศ ส่งผลให้กำรใช้กำรใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Internet) เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 60-70% ของประชำกร ท ำให้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทำง
ส ำคัญในกำรสื่อสำรเพื่อเข้ำถึงผู้บริโภค สะท้อนให้เห็นได้จำกเม็ดเงินโฆษณำสื่อดิจิทัลเติบโตสูงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
จำกสัดส่วนรำว 1-2% ของอุตสำหกรรมโฆษณำมูลค่ำ 1 แสนล้ำนบำทเมื่อ 5 ปีก่อน มำอยู่ที่สัดส่วน 8% ในปี 2559 
และคำดกำรณ์ปี 2560 จะขยับเป็น 10% ก้ำวขึ้นมำเป็นสื่อโฆษณำอันดับสอง รองจำกสื่อโทรทัศน์ที่ครองเม็ดเงิน
โฆษณำสูงสุด  

 สื่อดิจิทัลได้ก้ำวขึ้นมำเป็น สื่อหลักเทียบเคียงกับสื่อโทรทัศน์ ควำมนิยมในกำรบริโภคสื่อดิจิทัลของคน
ไทยสูงขึ้นมำก ส่งผลให้นักกำรตลำดใช้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรโฆษณำในรูปแบบของวิดีโอนี้เพิ่มมำกข้ึนด้วย 
โดยเฉพำะในกลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณท์บ ำรุงเส้นผม เครื่องประทินผิว ยำนยนต์ และ เครื่องดื่ม  
ไร้แอลกอออล์ ซึ่งในอดีตใช้จ่ำยเงินโฆษณำในสื่อหลักเช่นโทรทัศน์เป็นส่วนมำก ในปี 2559 นี้ ได้จัดสรรงบประมำณมำ
เพื่อน ำเสนอโฆษณำผ่ำนทำงสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกกว่ำปีก่อนๆ ในทุกๆ แพลตฟอร์ม โดยมีกำรเพิ่มขึ้นของสื่อ
ออนไลน์วีดีโอมำกที่สุด เพรำะนอกจำกจะสร้ำงควำมรู้และควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคแล้ว  ยังสำมำรถเพิ่มจ ำนวน
ลูกค้ำ รวมไปถึงสร้ำงยอดขำยผ่ำนอี-คอมเมิร์ซได้อีกด้วย 

 โฆษณำในรูปแบบเฟซบุ๊ก (Facebook) ยังคงเป็นประเภทของกำรใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 
โดยครองส่วนแบ่ง 29% จำกงบโฆษณำทั้งหมด และมียอดกำรใช้เพิ่มขึ้นถึง 49% จำกปี 2558 รองลงมำคือ วีดีโอ
ออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่ง 17% ส่วนไลน์(LINE) เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอำยุ กำรเติบโตเพิ่มขึ้นก้ำว
กระโดดถึง 131% จำกปี 2558 ในขณะที่สื่อดิสเพลส์ (Display) มียอดกำรใช้ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 2% 
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2.  ทีวีดิจิทัล….ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

 กำรเพิ่มขึ้นของช่องทีวีจำก 4 ช่อง เป็น 24 ช่องอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สื่อโทรทัศน์ตกอยู่สถำนะโอเวอร์ซัพ
พลำยมำตั้งแต่เริ่มออกอำกำศ ประกอบกับเม็ดเงินโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ไม่เติบโต ท ำให้กำรแข่งขันสูง และช่องที่มี  
เรตติ้งต่ ำกว่ำ 10 อันดับแรก จะต้องเร่งปรับตัวทั้งในแง่โดยเฉพำะในแง่ของกำรวำงจุดยืนของช่อง (Positioning) 
เนื้อหำรำยกำร (Content) และรูปแบบกำรขำยโฆษณำ หลังออกอำกำศมำ 3 ปี พบว่ำ ทีวีดิจิทัลมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ชัดเจนขึ้น แม้จะมีช่องจ ำนวนมำก แต่หลำยๆ ช่องก็มีกลุ่มผู้ชมที่ชัดเจนแล้วตำมจุดยืนของช่อง เช่น เวิร์คพอยท์ โมโน 
ช่องวัน เนชั่น เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีบำงช่องที่ยังวำงจุดยืนไม่ชัดเจน ท ำให้ผู้ชมจดจ ำไม่ได้ ซึ่งต้องเร่งพัฒนำเนื้อหำ
และจุดยืนให้ชัดเจนเร็วที่สุด ว่ำจะวำงตัวเองเป็นช่องอะไร เช่น ช่องสำรคดี ข่ำว เป็นต้น เพื่อให้แข่งขันในอุตสำหกรรม
ได้ และช่องที่มีเรตติ้ง 5 อันดับแรกยังเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ช่อง 7 ช่อง 3 เวิร์คพอยท์ โมโน ช่องวัน  

 ส ำหรับผู้ผลิตเนื้อหำ (Content) ขณะนี้ถือว่ำกำรแข่งขันลดลง เมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนที่ทีวีดิจิทัลเพิ่งเกิด 
และด้วยสภำพเศรษฐกิจในขณะนี้ท ำให้งบโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ลดลง ซึ่งส่งกระทบต่อผู้ผลิตรำยกำรด้วย สิ่งที่เกิดขึ้น
คือ ผู้สนับสนุน (สินค้ำ) ลดงบสนับสนุนรำยกำรลง ช่องและผู้ผลิตต้องท ำงำนร่วมกันมำกขึ้น โฟกัสที่กำรผลิตรำยกำร
คุณภำพ ดึงควำมสนใจผู้ชมให้ได้ รูปธรรมที่เกิดขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องก็คือ ช่องเก่ำ-ใหม่ต่ำงขยับ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทุก 
ๆ ส่วน ทั้งในแง่ของบุคลำกร กำรปรับผังรำยกำร กำรเพิ่มสิ่งดึงดูดใจผู้ชม (Magnet) ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยมีเป้ำหมำย
ส ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงช่องให้ติดตลำด เพื่อช่วงชิงงบโฆษณำที่มีประมำณ 60,000 ล้ำนบำท มำให้ได้มำกที่สุด 

 ในแง่งบโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์นี้ถือว่ำลดลง จำกกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ทีวีดิจิทัล และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ประกอบกับในแง่ของจ ำนวนช่องที่เพิ่มขึ้น ท ำให้ช่องใหม่ที่เข้ำมำร่วมแข่งขัน มีกำรหั่นรำคำโฆษณำค่อนข้ำงหนัก จำก
ตัวอย่ำงของกำร ยอมถอยของบริษัท ไทยทีวี จ ำกัด ผู้บริหำรช่องไทยทีวีและโลก้ำ (LOCA) และกำรหยุดให้บริกำร
ของ บริษัท ซีทีเอช จ ำกัด (มหำชน) บริษัทยักษ์ใหญ่ทีวีเคเบิลที่น ำเสนอเนื้อหำกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลต่ำงประเทศ 
อำจจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพรำะปรำกฏกำรณ์เกิดขึ้นสะท้อนถึงต้นทุนธุรกิจโทรทัศน์ที่สูงขึ้น แต่ไม่มีรำยได้ สุดท้ำยก็แบก
รับต้นทุนไม่ไหว ซึ่งในอนำคตอำจจะมีรำยอื่น ๆ ตำมมำอีก เพรำะค่ำใบอนุญำตที่แพงลิบลิ่ว นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำร
หน้ำใหม่รำยอื่นของทีวีดิจิตอล ต่ำงอยู่ในภำวะขำดทุนนับร้อยล้ำนบำท 

 อย่ำงไรก็ดี เมื่อปลำยเดือนธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วครำว) 2557 ขยำยเวลำจ่ำยค่ำสัมปทำนทีวีดิจิทัลของผู้ประกอบกิจกำรฟรีทีวีบนระบบดิจิทัล 22 ช่องออกไป 
กำรที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุญำตยืดเวลำจ่ำยใบอนุญำตจำก 3 งวด เป็น 6 งวด จะท ำให้หลำย ๆ ช่องมีควำม
คล่องตัวมำกข้ึน และจำกภำวะเศรษฐกิจและเม็ดเงินโฆษณำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกำรเปลี่ยนระบบวัดควำมนิยม
ผู้ชม (เรตติ้ง) ที่จะเริ่มในปี 2560 น่ำจะส่งผลดีต่อทีวีดิจิทัลเช่นกัน แต่ในแง่กำรแข่งขันคำดว่ำปี 2560 จะเข้มข้นขึ้น 
โดยเฉพำะช่องเก่ำ (3-5-7-9) ที่จะมีควำมเคลื่อนไหวเพื่อรักษำส่วนแบ่งตลำดมำกข้ึน 

3.  การปรับตัวของเอเยนซีโฆษณาและมีเดียเอเยนซีเพ่ือรับมือกับยุคดิจิทัล 

 จำกรูปแบบกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนไป จ ำนวนสื่อที่ขยำยตัวขึ้น และพฤติกรรมคนเปลี่ยนเร็ว ท ำให้บริษัท
โฆษณำและมีเดียเอเยนซี่ต้องมีกำรปรับตัว ตอนนี้มีเดียเอเยนซี่ท ำงำนบนโจทย์ใหญ่ที่ว่ำ ลูกค้ำใช้งบโฆษณำลดลง แต่
ต้องกำรผลลัพธ์มำกขึ้น เข้ำถึงผู้บริโภคได้กว้ำงขึ้น ดังนั้นกำรปรับตัวของเอเยนซี่ จึงต้องผสมผสำนกำรใช้สื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย ต้องเปลี่ยนให้เร็วขึ้น 

 ขณะที่แนวโน้มสื่อออนไลน์ที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบันเอเยนซี่หลำย ๆ คนต่ำงก็ระดมผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ดิจิทัลเข้ำมำเสริมทัพ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำด กำรแข่งขันของเอเยนซี่ปีนี้ หลักๆ ในแง่ของกำรเปิดตัวของ
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ดิจิทัลเอเยนซี่รำยเล็กและรำยใหญ่ก็ยังเกิดข้ึนต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับดิจิทัลเอเยนซี่รำยเดิม ๆ เอง ส่วนใหญ่ก็จะ
ขยำยสู่บริกำรที่ครบวงจรมำกข้ึน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำได้ครอบคลุมขึ้น 

 ปัจจุบันผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับสื่อดิจิทัลมำกขึ้น ท ำให้ลูกค้ำ เพิ่มงบโฆษณำผ่ำนสื่อนี้เพิ่มขึ้นตำมไป
ด้วย บำงบริษัทใช้งบผ่ำนสื่อดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วน 20-50% ของงบโฆษณำรวม รวมทั้งมีบำงบริษัทหรือบำงแบรนด์ที่ใช้
สื่อดิจิทัลเป็นสื่อหลักในกำรโฆษณำและใช้สื่อทีวีเป็นสื่อรอง ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่ำวท ำให้เอเยนซี่ ต้องปรับตัว
มำกขึ้นเช่นกัน โดยในส่วนของเอเยนซี่รำยใหญ่จำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะมีกำรตั้งแผนกใหม่ขึ้นมำดูแลงำนนี้  
โดยเฉพำะ ขณะที่เอเยนซี่รำยเล็กก็จะมุ่งให้บริกำรครบวงจรมำกขึ้น 

4.  การแข่งขันในตลาดวัดผลทีวีเรตติ้ง (TV Rating) 

 หลังจำกที่ทำงสมำคมวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA ได้เซ็นสัญญำมอบหมำยให้ บริษัท 
กันตำร์มีเดีย เป็นผู้ด ำเนินกำรท ำวิจัยวัดเรตติ้งในทุกๆ แพลตฟอร์ม  (Multi Screen Rating) ทั้งโทรทัศน์ มือถือ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2558 เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนของอุตสำหกรรมสื่อ และน ำไปใช้เป็น
ข้อมูลวำงแผนโฆษณำ  

 นับเป็นควำมพยำยำมมำยำวนำนของสมำคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย  (MAAT) ที่
ต้องกำรพลิกโฉมหน้ำกำรวัดเรตติ้งทีวีของเมืองไทย ให้มำอยู่ภำยใต้กฎและกติกำใหม่ ด้วยเหตุผลว่ำ ที่ผ่ำนมำกำรวัด 
เรตติ้งคนดูทีวีไม่ได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับผู้ชมที่เปลี่ยนไป จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงน้อยเกินกว่ำขนำดของคนดู กำร
ตรวจสอบท ำได้ยำก และไม่เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง จำกกำรมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นอีก 24 ช่อง บวกกับพฤติกรรมคนดู
เปลี่ยนไปเสพสื่อหลำยช่องทำง (Multi Screen) เท่ำกับเป็นกำรพลิกโฉมหน้ำธุรกิจเรตติ้ง จำกเดิมผู้ให้บริกำร (นีลเส็น) 
จะเป็นเจ้ำของข้อมูล หำกสื่อต่ำงๆ หรือเอเยนซีต้องกำรข้อมูลจะต้องจ่ำยเพิ่มเป็นกรณีไป แต่ข้อมูลจำก  “กันตำร์” 
หน่วยงำน Media Research Bureau (MRB) หรือ สมำคมวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อ (ประเทศไทย) (MRDA) จะเป็นเจ้ำของ
ข้อมูล โดยที่สมำชิกที่ร่วมลงขันจะได้ข้อมูลทั้งอุตสำหกรรมไปใช้ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม  นอกจำกนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลแยกอิสระจำกผู้จัดท ำงำนวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลำงน่ำเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยไม่ได้ท ำขึ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียกับ
กำรวัดผล เช่น ช่องทีวีต่ำงๆ 

 คำดว่ำในปี 2560 จะเริ่มใช้ข้อมูลเรตติ้งเพื่อสร้ำงข้อมูลกลำงระหว่ำงกำรซื้อ-ขำยโฆษณำที่เป็นฐำน
เดียวกันของทั้งอุตสำหกรรม โดยที่ขณะนี้ MRDA มีสมำชิกเป็นมีเดียเอเยนซี่ 21 รำย หรือคิดเป็น 95% ของธุรกิจ ช่อง
ดิจิทัลทีวี และเคเบิลทีวีอีก 14 ช่อง ที่ตกลงเข้ำร่วมกำรใช้เรตติ้งของสมำคมอย่ำงเป็นทำงกำร และคำดว่ำผลกำรวิจัย
จะได้ใช้อย่ำงเป็นทำงกำรช่วงไตรมำส 3 ของปี 2560 

 สมำคมวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อแจกแจงถึงแนวทำงกำรท ำงำน (Roadmap) ของบริษัท กันตำร์ฯ แบ่งออกเป็น 
3 เฟส คือ เฟสแรก เริ่มเดือนสิงหำคม 2559 - เมษำยน 2560 จะเป็นกระบวนกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงกำรท ำวิจัย
พื้นฐำน (Establishment Survey) จำกผู้บริโภคทั่วประเทศ จ ำนวน 30,000 ตัวอย่ำง เพื่อศึกษำโครงสร้ำงตลำด ก่อน
จะคัดให้เหลือ 3,000 ครัวเรือน ครอบคลุม 9,600 คน เฟส 2 จะเริ่มเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม 2560 คือ กำรเริ่ม
เก็บเรตติ้ง โดยข้อมูลชุดแรกจะเสร็จในเดือน มิ.ย. และเปิดให้สมำชิกเปรียบเทียบข้อมูลเรตติ้งของสมำคมกับนีลเส็น  
ส่วนเฟสสุดท้ำย จะเริ่มเก็บและใช้ข้อมูลเรตติ้ง เพื่อเป็นมำตรฐำนก ำหนดรำคำซื้อขำยโฆษณำอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่
เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้นไป 

 ขณะเดียวกัน กำรเก็บข้อมูลแบบ Single Source หรือเก็บข้อมูลจำกพฤติกรรมกำรใช้สื่อทุกแบบ ทั้ง
ออนไลน์-ออฟไลน์จำกกลุ่มตัวอย่ำงเดียวกันนั้น ถือเป็นอีกจุดขำยส ำคัญ โดยสมำคมจะติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลเข้ำกับ
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สื่อทุกชนิดในบ้ำน ซึ่งจะได้ข้อมูลกำรใช้สื่อของผู้บริโภคคนคนหนึ่งแบบรอบด้ำน ทั้งสื่อที่ใช้ ช่วงเวลำ ระยะเวลำ ช่วยให้
เอเยนซี่สำมำรถเลือกซื้อสื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

 นอกจำกนี้ สมำชิกยังสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเรตติ้งของทั้งอุตสำหกรรมโดยไม่ต้องจ่ำยเงินเพิ่ม เนื่องจำก
สมำคมเป็นผู้ถือสิทธิ์ข้อมูล แตกต่ำงจำกเดิมที่บริษัทวิจัยจะขำยข้อมูลเป็นรำยช่อง ท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลภำพรวม
อุตสำหกรรมมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก ขณะเดียวกันนโยบำยไม่แสวงก ำไร แต่แบ่งสัดส่วนกำรลงทุนระหว่ำง MRDA 70% และ
กันตำร์ฯ 30% คำดว่ำจะท ำให้รำคำของข้อมูลไม่ผันผวนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีนับจำกเริ่มลงทุน 

 ทำงบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) เอง ก็มีควำมเคลื่อนไหวปรับนโยบำย เดินหน้ำเต็มที่ ด้วยกำรประกำศ
เพิ่มกลุ่มตัวอย่ำงในกำรส ำรวจเรตติ้ง โดยทยอยเพิ่มเป็นระยะ ตั้งแต่กลำงปี 2558 ที่ผ่ำนมำ ให้สอดรับกับกำรรับชมที่
เปลี่ยนไป เพิ่มกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นทีวีดิจิตอลมำกข้ึน และจะเพิ่มกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 3,000 รำยในปี 2559 และนีลเส็นเอง
ยังทยอยเปิดตัวบริกำรใหม่ๆ แบบถี่ยิบ โดยปลำยปี 2559 นี้ จะเตรียมทดสอบระบบกำรวัดเรตติ้งรำยกำรทีวีบนดิจิทัล 
ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม (Total Audience Measurement (Multi-Screen Rating) ทั้งคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน 
และอุปกรณ์ (devices) ต่ำง ๆ คำดว่ำกลำงปี 2560 จะสำมำรถเปิดข้อมูลให้แก่อุตสำหกรรมได้ โดยไทยถือเป็น
ประเทศที่ 3 รองจำกสหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ที่เร่ิมใช้ระบบวัดเรตติ้งรำยกำรทีวี ซึ่งกำรเพิ่มบริกำรดังกล่ำวนั้นเพื่อให้
สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรับสื่อจำกหลำกหลำยช่องทำงเพิ่มขึ้น  โดยอีก 2 ปีข้ำงหน้ำ ระบบกำรวัด 
เรตติ้งรำยกำรทีวีของนีลเส็นจะถูกพัฒนำอย่ำงสมบูรณ์ เชื่อม่ันว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำได้ 

 ส ำหรับในไทย เบื้องต้นนีลเส็น ได้ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เช่น กูเกิ้ล (Google), เฟซบุ๊ก (Facebook) 
เป็นต้น ในกำรให้ข้อมูลวิจัยจำกกำรใช้ฐำนข้อมูลของพันธมิตร ซึ่งจะท ำให้นีลเส็นมีตัวอย่ำงออนไลน์มำกกว่ำ 20 ล้ำน
คนทั่วประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้สื่อออนไลน์ในไทย รวมทั้งเดินสำยจัดสัมมนำ ให้ควำมรู้เรื่องกำรวิจัย
พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มกำรใช้สื่อใหม่ๆ ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะแค่แวดวงสื่อเท่ำนั้น แต่ยังขยำยไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ 
เพื่อสร้ำงแบรนด์ และเรียกควำมเชื่อม่ัน และตอกย้ ำให้เห็นว่ำถึงพร้อมทั้งเทคโนโลยีและโนว์ฮำว ที่มีมำนำนของนีลเส็น 

 ขณะที่วงกำรมีเดียเอเยนซี่ มองว่ำ ท้ำยที่สุดแล้วช่องโทรทัศน์ และมีเดียเอเยนซี่ คงต้องตัดสินใจเลือกซื้อ
ข้อมูลกำรวัดเรตติ้งจำกเจ้ำของข้อมูลเพียงรำยเดียวเท่ำนั้น คงไม่มีใครซื้อข้อมูลจำกทั้ง 2 รำย เพรำะนั่นหมำยถึงต้นทุน
ทำงธุรกิจที่จะเพิ่มข้ึนตำมไปด้วย 

 ในส่วนของกำรตลำดของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ส ำคัญในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 1. บริษัทมุ่งเน้นควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มพูนควำมรู้แก่บุคลำกรของบริษัทโดยเฉพำะด้ำนกำรท ำ
กำรตลำดในโลกดิจิตอล ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท รวมถึงมีกำรจัดเวทีเพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์
ท ำงำนระหว่ำงทีมงำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงสรรค์แผนงำนกำรสื่อสำรที่มีกำรผสมผสำนสื่อดิจิตอลได้อย่ำง
แนบเนียนและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

 2.  บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยให้ควำมส ำคัญสูงสุด
กับวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของลูกค้ำ และน ำมำวำงแผนกลยุทธ์ แผนกำรสื่อสำร และสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนที่มีคุณภำพ 
เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้ำประสบควำมส ำเร็จและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทจะมีกำรวิจัยเพื่อวัดผลกำรรับรู้ของ
กลุ่มเป้ำหมำยและประสิทธิภำพของแผนงำนหลังจำกกำรเริ่มแคมเปญกำรสื่อสำร  
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 3.  บริษัทได้จัดโครงกำร CBS Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อตอกย้ ำจุดยืนของบริษัทคือ The 
Leader in Creative Business Solution โดยกำรเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษำ ส่งชิ้นงำนเข้ำประกวดในโครงกำร ผู้ได้
เข้ำรอบสุดท้ำยจะได้ร่วมฟังบรรยำยจำกผู้เชี่ยวชำญในหัวข้อต่ำงๆ และผู้ที่ชนะ 3 อันดับแรกได้มีโอกำสไปศึกษำดูงำนที่
ดีดีบี สิงคโปร์อีกด้วย โครงกำรนี้นอกจำกจะเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ภำยนอกได้รับรู้ถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัท ที่อำจ
น ำมำซึ่งธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทแล้วนั้น ยังเป็นกำรท ำให้บริษัทและผลงำนของบริษัทเป็นที่รู้จักและของเด็กๆ รุ่นใหม่ 
ซึ่งสำมำรถมำเป็นก ำลังส ำคัญของบริษัทในอนำคต 

ลักษณะลูกค้า  

ลูกค้ำของบริษัทส่วนมำกเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี
2559 บริษัทมีลูกค้ำรำยใหญ่ทั้งหมด 26 รำยโดย 7 ใน 10 รำยของลูกค้ำที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้ำของ
บริษัทมำยำวนำนกว่ำ 10 ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนำคุณภำพของงำนและกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องบริษัท
จึงมีควำมเชื่อมั่นว่ำลูกค้ำส่วนมำก จะยังคงให้ควำมไว้วำงใจและใช้บริกำรของบริษัทต่อไปในอนำคต 

ส ำหรับปี 2559 บริษัทได้เร่ิมท ำงำนกับลูกค้ำใหม่ทั้งหมด 17 รำยซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทได้มีโอกำสเข้ำไปพบ
เพื่อแนะน ำบริษัทกับลูกค้ำรำยใหม่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรได้รับกำรแนะน ำจำกลูกค้ำเดิม หรือกำรติดต่อโดยตรงของบริษัท 
รวมไปถึงกำรที่บริษัทชนะกำรแข่งขันในกำรน ำเสนอผลงำนแข่งกับเอเยนซี่อื่น 

ขนาดของบริษัทและจ านวนคู่แข่ง  

บริษัทนับได้ว่ำเป็นเอเยนซี่ขนำดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมำณ 15 รำยในตลำด 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรกำรสื่อสำร กำรตลำดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงกำรผลิตผลงำน
ทำงด้ำนโฆษณำ กำรสื่อสำรกำรตลำด ที่เน้นคุณภำพด้วยพื้นฐำนหลักที่ให้ควำมส ำคัญกับผลงำนควำมคิดสร้ำงส รรค์ 
กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรสื่อสำร กำรบริหำรงำนลูกค้ำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นกรอบในกำรผลิตผลงำนโฆษณำที่
สำมำรถตอบโจทย์ทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดและบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจของลูกค้ำ 

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพแล้ว บริษัทยังให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงครบวงจรอีก
ด้วย กล่ำวคือ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ 

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ ำกัด ดูแลด้ำนกำรวำงแผนและซือ้สื่อโฆษณำ 
2. บริษัท อินทิเกร เต็ดคอมมูนิเคชั่น จ ำกัด รับผิดชอบดำ้นกำรประชำสัมพันธ์ 
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จ ำกัด มีควำมช ำนำญด้ำนกำรผลติชิน้งำนคุณภำพ เพื่อใช้ในงำนประเภทต่ำง ๆ 

รวมไปถึงงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
กำรด ำเนินธุรกิจหรือให้บริกำรงำนด้ำนโฆษณำจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 

กำรติดต่อรับงำนจำกลูกค้ำจะมีฝ่ำยบริหำรงำนลูกค้ำเป็นผู้ประสำนงำนโดยอำจมีฝ่ำยอื่นๆ เช่น ฝ่ำยวำงแผน
ทำงกลยุทธ์และฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำร่วมรับทรำบข้อมูลด้วย หลังจำกนั้น ฝ่ำยบริหำรงำนลูกค้ำและฝ่ำยวำงแผน
ทำงกลยุทธ์จะน ำรำยละเอียดงำนที่ได้รับมอบหมำยมำกลั่นกรอง เพื่อท ำสรุปข้อมูลพื้นฐำนของลูกค้ำและแบรนด์ 
สถำนภำพของแบรนด์ สภำพตลำด วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจและกำรสื่อสำรของลูกค้ำ รำยละเอียดและควำมเข้ำใจเบื้อง
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ลึกของกลุ่มเป้ำหมำย และท ำกำรวิเครำะห์เพื่อให้ได้มำซึ่งแนวคิดทำงกลยุทธ์และถ่ำยทอด ให้ฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์
สำมำรถน ำไปคิดสร้ำงสรรค์งำนต่อไป 

เมื่อลูกค้ำอนุมัติงำนที่ฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์น ำเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงำนโฆษณำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถ่ำยท ำ
ภำพยนตร์โฆษณำ กำรถ่ำยภำพนิ่ง กำรแต่งภำพ กำรอัดเสียง กำรท ำชิ้นงำนส ำหรับสื่อต่ำง ๆ โดยบำงส่วนอำจจะมีกำร
จ้ำงบริษัทภำยนอกเข้ำมำด ำเนินกำร ขณะเดียวกัน ฝ่ำยสื่อโฆษณำก็จะท ำกำรน ำเสนอแผนและกลยุทธ์ในกำรซื้อสื่อ
โฆษณำ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดภำยในงบประมำณที่ก ำหนด เมื่อลูกค้ำอนุมัติแผนงำน ก็จะท ำกำรซื้อสื่อโฆษณำตำมที่
น ำเสนอ เมื่อชิ้นงำนเสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสำนงำนน ำชิ้นงำนจริงส่งไปยังสื่อต่ำงๆ และตรวจสอบว่ำได้ลงโฆษณำตำมที่
ได้ตกลงกันไว้อย่ำงถูกต้องหรือไม่ 

ฝ่ำยวำงแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนกำรท ำงำน เริ่มตั้งแต่กำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลด้ำนกำรตลำดและกลุ่มเป้ำหมำย ในบำงกรณีจะมีกำรทดสอบแนวควำมคิดโฆษณำก่อนที่จะผลิตชิ้นงำนจริง และ
สุดท้ำยคือกำรประเมินผลวัดประสิทธิภำพของงำนโฆษณำที่น ำเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  
- ไม่มี – 

 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีระบบมีกำร
เฝ้ำระวัง และกำรใช้มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ  
นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำสภำวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจใน

ประเทศ กำรบริโภคและก ำลังซื้อโดยรวมของประเทศลดลง รวมทั้งกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศก็ลดลงเช่นกัน ท ำให้มี
ผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของบริษัท เนื่องจำกลูกค้ำมีกำรชะลอหรือตัดงบประมำณกำรใช้งบโฆษณำ รวมทั้งมี
ผลกระทบต่อกำรหำลูกค้ำใหม่เช่นกัน 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าในระดับโลกและภูมิภาค 
 บริษัทมีลูกค้ำระดับโลกและระดับภูมิภำค ซึ่งมีนโยบำยที่จะใช้เครือข่ำยบริษัทโฆษณำเดียวกัน เพื่อให้กำร

สื่อสำรในทุกประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและง่ำยต่อกำรติดต่อสื่อสำรร่วมมือในเครือข่ำยภำยในบริษัทโฆษณำ
นั้นๆ เพื่อส่งเสริมด้ำนข้อมูล ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรท ำงำนให้มีคุณภำพ บริษัทมีกำร
ท ำสัญญำทำงกำรค้ำกับ ดีดีบี เวิลด์ไวด์นั้น ท ำให้บริษัทมีลูกค้ำในระดับโลกและระดับภูมิภำคเพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม 
หำกลูกค้ำในระดับโลกหรือภูมิภำคมีนโยบำยในกำรยกเลิกสัญญำกับบริษัทในเครือข่ำยดีดีบีทัง้หมดก็จะส่งผลกระทบท ำ
ให้บริษัทสูญเสียลูกค้ำและรำยได้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน 
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3. ความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณาใหม่ๆ มาแทนสื่อโฆษณาเก่า เช่ น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ  

  ผลกระทบจำกสื่ออื่นที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิตอลได้มำทดแทนสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์อื่นซึ่งเคยเป็นสื่อหลักที่สำมำรถสื่อสำรข้อมูลถึงผู้บริโภคมำกที่สุดตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย ปัจจุบันมีสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ที่เข้ำถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วแต่ได้เฉพำะคนบำงกลุ่ม เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล หรือสื่ออื่นที่ติดต่อผ่ำนทำงโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เช่น ไลน์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ เป็นต้น บริษัทต้องปรับ
แผนกำรโฆษณำ กำรวิจัยตลำด กำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรวำงแผนโฆษณำ เพื่อส่งเสริมกำรตลำด
ให้กับสินค้ำและบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ให้เข้ำถึงผู้บริโภคได้ให้ได้มำกที่สุดเพื่อสร้ำงยอดขำยให้เติบโตขึ้น และสำมำรถ
วัดผลส ำเร็จให้เป็นรูปธรรมให้กับบริษัทลูกค้ำด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาด  
   ธุรกิจโฆษณำหรือเอเจนซี่มีกำรแข่งขันที่ดุเดือด เพื่อที่จะหำลูกค้ำใหม่เข้ำบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องติดตำม

ควำมเปลี่ยนแปลงในตลำดโฆษณำต้องมีกำรปรับกลยุทธ์ ให้ทันกับสถำนกำรณ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรพัฒนำเทค
โนโลยี่กำรสื่อสำรที่ทันสมัยอยู่เสมอ ควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีฝีมือ บริษัทจ ำเป็นต้องพัฒนำบุคลำกรอยู่
เสมอเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตผลงำนให้ลูกค้ำพึงพอใจและประสบผลส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรขำยตำมเป้ำหมำย
ตำมที่วำงไว้ 

5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อุบัติภัยร้ายแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ หรือภัย
ธรรมชาติ  

  ในปี 2559 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด ในกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระ เจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ 9 มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำร มีกำรหยุดหรือชะลอกำรโฆษณำทันที ในช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ขึ้นเพื่อ
แสดงควำมไว้อำลัย ดังนั้นกิจกรรมกำรท ำประชำสัมพันธ์ หรือเปิดตัวสินค้ำของลูกค้ำ จึงต้องระงับไว้ชั่วครำว  

ควำมเสี่ยงจำกอุบัติภัยที่ร้ำยแรง เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบหรือภัยธรรมชำติที่อำจเกิดขึ้น โดยไม่สำมำรถ
คำดคะเนล่วงหน้ำได้ หำกเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบท ำให้บริษัทต้องหยุดให้บริกำรชั่วครำว มีผลท ำให้สูญเสียรำยได้
อย่ำงมำกเช่นกัน 

 

4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธรุกิจ (สุทธ)ิ  

มีดังนี ้
ที่ดิน 159,185,182.50 บำท 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 14,138,308.61 บำท 
อุปกรณ์ส ำนักงำน-เฟอร์นิเจอร์ 2,610,931.54 บำท 
ยำนพำหนะ 1,881,220.95 บำท 
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ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธ)ิ  
มีดังนี ้

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 10,715,886.29 บำท 
อุปกรณ์ส ำนักงำน-เฟอร์นิเจอร์ 3,881,776.96 บำท 
ยำนพำหนะ 4,515,271.33 บำท 

สถำนที่ประกอบธุรกิจเช่ำจำกบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตวัตน 
-ไม่มี –  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
- ไม่มี – 

 

6.  ข้อมลูทั่วไปและขอ้มูลส าคัญอื่น 
     6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท บริษัท ฟำร์อีสท์ ดดีีบี จ ำกัด (มหำชน) 
ที่ตั้งส ำนักงำน 465/1-467 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 
ประกอบธุรกิจ นำยหนำ้ตัวแทนและรับจ้ำงท ำโฆษณำ 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที ่ 0107537001528 
โทรศัพท ์ (66) 2 3543333 
โทรสำร (66) 2 6449551 
Website  www.fareastddb.com  
E-mail Address fareast@fareastddb.com  
ทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 75 ล้ำนบำท เปน็หุ้นสำมัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท 

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1. บริษัท เฟมไลน์ จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท ์ 0-2354-3555 
 โทรสำร 0-2354-3556 
 ประเภทธุรกิจ นำยหนำ้ตัวแทนและรับจ้ำงท ำโฆษณำ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท เป็นเงนิ 10 ล้ำนบำท 
 อัตรำกำรลงทุน 86.48% 

mailto:fareast@fareastddb.com
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2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จ ากัด  
 ที่ตั้งส ำนักงำน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท ์ 0-2354-3577 
 โทรสำร 0-2354-3578 
 ประเภทธุรกิจ รับจ้ำงผลิตชิน้งำนโฆษณำ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 651,100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นเงนิ 6,511,000 บำท 
 อัตรำกำรลงทุน 99.99% 

           3. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท ์ 0-2354-3588 
 โทรสำร 0-2354-3589-90 
 ประเภทธุรกิจ บริกำรทำงดำ้นท ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นเงนิ 5 ลำ้นบำท 
 อัตรำกำรลงทุน 40% 

4. บริษัท ดิจินคร จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท ์ 0-2354-3573 
 โทรสำร 0-2644-9551 
 ประเภทธุรกิจ ให้บริกำรธุรกิจโฆษณำทำงดิจิตอล 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เปน็เงิน 10 ล้ำนบำท 
 อัตรำกำรลงทุน 40% 

5. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท ์ 0-2651-5377 
 โทรสำร 0-2651-5370 
 ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขำย และวำงแผนสื่อโฆษณำ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เปน็เงิน 20 ล้ำนบำท 
 อัตรำกำรลงทุน 33.33% 

6. บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 163 อำคำรรัชภำคย์ ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท ์ 0-2258-9094 
 โทรสำร 0-2258-9095 
 ประเภทธุรกิจ บริกำรด้ำนกำรท ำโฆษณำ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท เปน็เงิน 1 ลำ้นบำท 
 อัตรำกำรลงทุน 30% 

 



 

20 
 

7. บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย-์ฟาร์อีสท์ จ ากัด 
 ที่ตั้งส ำนักงำน 174 (เอ) ถนนธรรมำเซดี เมืองบำฮนั จังหวัดยำ่งกุ้ง ประเทศเมียนมำร ์
 โทรศัพท ์ 95-1-524722 
 โทรสำร 95-1-527507 
 ประเภทธุรกิจ บริกำรด้ำนกำรท ำโฆษณำ 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสำมัญ 500 หุ้น เป็นเงิน 83,333 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
 อัตรำกำรลงทุน 30% 

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญช ี นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุและ/หรือ  
นำยเสถียร วงศ์สนันท์และ/หรือ นำงสำวกุลธดิำ ภำสุรกุล 
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ ำกัด 
100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2อำคำรว่องวำนิช บี  
ถนนพระรำมเก้ำ ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสำร 0-2645-0110 

 

 6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น 

       - ไม่มี – 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 75 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 10.00บำท 

 7.2  ผู้ถอืหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 
ประเภท จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

นิติบุคคล    
สัญชำติไทย 26 3,905,853 52.08 
สัญชำติต่ำงด้ำว 2 821,800 10.96 
บุคคลธรรมดา    
สัญชำติไทย 300 2,766,347 36.88 
สัญชำติต่ำงด้ำว 1 6,000 0.08 
รวม 329 7,500,000 100.00 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 1 เมษายน 2559 
รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน ์ 2,776,150 37.02 
2.  นำยส ำเริง มนูญผล 866,000 11.55 
3.  GERLACH & CO.- COMERICA BANK US CLIENT 750,000 10.00 
4.  บริษัท โชควัฒนำ จ ำกัด 505,075 6.73 
5.  นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล 306,044 4.08 
6.  นำยบุญชัย โชควฒันำ 291,760 3.89 
7.  นำยชัยลดล โชควฒันำ 179,600 2.40 
8.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกัด 171,000 2.28 
9.  นำยวีรพฒัน์ พนูศักดิ์อุดมสิน 128,500 1.71 
10.  นำงลัดดำ โชควฒันำ 118,500 1.58 
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หมายเหตุ: กลุ่มบริษทัในเครือสหพัฒน์ มีดังนี ้     
รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 1,055,700 14.08 
บริษัท สหพัฒนพิบลู จ ำกัด (มหำชน) 922,650 12.30 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)  797,800 10.64 

 7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
         - ไม่มี – 

 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

    บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม่ ำเสมอในอัตรำหุ้นละไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 บำท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกำร
ด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมตลอดระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ
นั้น บริษัทได้จัดสรรก ำไรเพื่อจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปตำมนโยบำยที่ได้ก ำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

 
ปี 2558 2557 2556 2555 2554 

รำคำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 
(บำท) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) 6.00 5.00 7.00 8.00 9.00 

รวมเป็นจ ำนวนเงนิ (บำท) 45,000,000.00 37,500,000.00 52,500,000.00 60,000,000.00 67,500.000.00 

สัดส่วน (%) ต่อก ำไรสทุธ ิ 67.10% 80.64% 82.53% 73.02% 78.66% 

 

    นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

    บริษัทย่อยมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ 50% ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษี  
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รายละเอียดการถือหุ้นไขว ้

FE ถือหุ้นในบริษัทอื่น 
บริษัทอื่น 

ถือหุ้นใน FE 
ล าดับ ชื่อบริษัท สัดส่วนที่ถือ (%) 
1 การถือหุ้นเกินกว่า 50%   

 
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ำ 50% บริษัทฯต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัท

อื่น   

 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอืน่ เกินกว่ำ 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ใน

บริษัทฯ   

 
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัทอื่น

เหล่ำนั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหวำ่งกัน 
  

 1)  บจ. เฟมไลน์  86.48 - 
 2) บจ. สปริงบอร์ด พลัส  99.99 - 
2 การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%   

 
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ำ 25%แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 50% บริษัทฯต้อง

ไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวำ่ 10% 
  

 
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่ำ 25%แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 50% บริษัทอื่น

ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษทัฯ เกินกว่ำ 10% 
  

 1)  บจ. ดิจินคร 40.00 - 
 2)  บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น  40.00 - 
 3)  บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์  33.33 - 
 4)  บจ. สปำ-ทูเดย์-ฟำร์อีสท์ (ประเทศไทย)  30.00 - 
 5)  บจ. เมียนมำร-์สปำ-ทูเดย์ฟำร์อีสท์  30.00 - 
3 การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   

 
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่ำ 25% บริษัทฯต้องไม ่

ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่ำ 25% 
  

 
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่ำ 25%บริษัทอื่นต้องไม่ 

ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่ำ 25% 
  

 1)  บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.33 12.30 
 2)  บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง 0.28  14.08 
 3)  บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 0.29 10.64 

หมำยเหตุ :  บร ิษัทฯ มีกำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกัน แต่กำรถือหุ้นไขว้ดังกล่ำวไม่มีลักษณะเป็นกำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกันที่
ขั ดหรื อแย้ งกับหลั ก เกณฑ์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  ที่  ทจ.28/2551  
เร่ือง “กำรขออนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14  
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ปี 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี 
ปี 2559 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปี 2559 
กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส 

1.นำยบุญชัย โชควัฒนำ 291,760 118,500 4,500 414,760 5.53 296,260 118,500 
2.นำยวศิน เตยะธิติ 14,850 2,250 - 17,100 0.23 14,850 2,250 
3.นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล 2,000 4,000 - 6,000 0.08 2,000 4,000 
4.นำงชัยลดำ  ตันติเวชกุล 306,044 - - 306,044 4.08 306,044 - 
5.นำงมำล ี ลีลำศิริวงศ์ - 2,100 - 2,100 0.03 - 2,100 
6.นำยชัยลดล โชควัฒนำ 179,600 - - 179,600 2..39 179,600 - 
7.นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ - - - - - - - 
8.นำยอมร อัศวำนันท์ - - - - - - - 
9.นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์  - - - - - - - 
10.นำยอำทร เมฆนพรัตน์ - - - - - - - 
11.นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน - - - - - - - 
12.นำงสำววรำภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี 2,500 - - 2,500 0.03 2,500 - 
13.นำยอนุพล ภูวพูนผล - - - - - - - 
14.นำยชัพ  หลิวอ ำพัน - - - - - - - 
15.นำยพีระเดช จ้อยจรูญ - - - - - - - 
16.นำยก้องพันธ ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ - - - - - - - 
17.นำงสุนีย์ ชัยจิรำรักษ์ - - - - - - - 

 

จ านวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท เฟมไลน์ จ ากัด (บริษัทย่อย)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ปี 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี 
ปี 2559

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปี 2559 
กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส 

1.นำยบุญชัย โชควัฒนำ - 500 - 500 0.50 - 500 
2.นำยวิชำ ลดำลลติสกลุ 3,500 - - 3,500 3.50 3,500 - 
3.นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล 3,515 - - 3,515 3.52 3,515 - 
4.นำยชัยลดล  โชควัฒนำ 2,500 - - 2,500 2.50 2,500 - 

 

จ านวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จ ากัด (บริษัทย่อย)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายชื่อ 
ปี 2558 เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี 
ปี 2559 

รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปี 2559 
กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส 

1.นำยวศิน เตยะธติ ิ 8 - - 8 0.00 8 - 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
     8.1  คณะกรรมการบรษัิท 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น โดยมี นำยอรุณ งำมดี ด ำรง
ต ำแหน่ง ประธำนที่ปรึกษำของบริษัท 

 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
ปีที่ได้รับการ 

แต่งต้ัง 

ระยะเวลาที่ด ารง 
ต าแหน่งกรรมการ 

ณ สิ้นปี 2559 
1. นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรและ 

กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
ปี 2513 46 ปี 

2. นำยวศิน เตยะธิติ รองประธำนกรรมกำร ปี 2517 42 ปี 
3. นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ปี 2556 3 ปี 
4. นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ กรรมกำร ปี 2543 16 ปี 
5. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล กรรมกำร ปี 2548 11 ปี 
6. นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมกำรอิสระ ปี 2545 14 ปี 
7. นำยอมร อัศวำนันท์ กรรมกำรอิสระ ปี 2545 14 ปี 
8. นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ กรรมกำรอิสระ ปี 2545 14 ปี 
9. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ กรรมกำร ปี 2553 6 ปี 
10. นำงฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมกำรอิสระ ปี 2554 5 ปี 
11. นำยชัยลดล โชควัฒนำ กรรมกำร ปี 2556 3 ปี 
12.  นำงสำววรำภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมกำร ปี 2557  2 ปี  
 นำงสำวรัชดำวรรณ  ฤทธิรงค์ เลขำนุกำรบริษัท ปี 2559  

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรดูแลให้บริษัทด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท ดังนี้ 

อ านาจด าเนินการ 

1.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้แก่ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และ/
หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ 
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2. อนุมัติกำรให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีกำร
ประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

3. อนุมัติกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

4. อนุมัติกำรเข้ำท ำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

5. อนุมัติกำรได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

6. อนุมัติกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริหำร 

7. อนุมัติกำรจัดหำและลงทุนในสินทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

8. อนุมัติกำรปรับสภำพ ท ำลำย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช ำรุด สูญหำย 
ถูกท ำลำย เสื่อมสภำพ หรือล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน
อ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

9. อนุมัติกำรปรับสภำพรำคำ กำรท ำลำยซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้ำคงเหลือที่เสื่อมสภำพ หรือล้ำสมัยซึ่ง
จะท ำให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

10. อนุมัติกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/
หรือ กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริษัท ส ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำ และ/หรือ ที่
เป็นปกติวิสัยทำงกำรค้ำ ที่มีทุนทรัพย์เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

11. เสนอกำรเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

12. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเก่ียวข้องจ ำเป็น 

13. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือ ที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือ จ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี
จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริษัท 

15. บรรดำอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทดังกล่ำวข้ำงต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์และกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท 

2. อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยนโยบำย และแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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3. ส่งเสริมให้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจและติดตำมให้มีกำร
ปฏิบัติตำมอย่ำงจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆได้รับอนุมัติจำก ผู้มี
อ ำนำจ มีกำรสอบทำนและจัดท ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆที่สำมำรถป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของบริษัทไป
ใช้ในทำงมิชอบ 

5. กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่
ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ให้ถูกต้อง 

6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทำนแล้ว และได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่ำง
ถูกต้องมีมำตรฐำนและโปร่งใส 

8. รับทรำบรำยงำนกำรบริหำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ใน
ระหว่ำง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นก็ได้ โดยประกำศให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบ ณ ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น หรือ
ก ำหนดวันเพื่อก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
ก ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 1 วัน ในวันท ำกำรถัดจำกวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในกำร
รับเงินปันผล 

10. จัดท ำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตำมดูแลเอกสำรที่จะยื่นต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำได้แสดงข้อควำม หรือลง
รำยกำร เป็นไปโดยถูกต้องตรงตำมข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสำรอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรชุดอื่น 

13. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมจ ำนวน 9 ครั้ง กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัท  
แต่ละท่ำน สรุปได้ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้า

ประชุม
คณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้า
ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้น 
1. นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรและ

กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
9/9 -/1 

2. นำยวศิน เตยะธิติ รองประธำนกรรมกำร 5/9 1/1 
3. นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล  รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 9/9 1/1 
4. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล กรรมกำรผู้จดักำร 8/9 1/1 
5. นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ กรรมกำร 8/9 1/1 
6. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ กรรมกำร 7/9 1/1 
7. นำยชัยลดล โชควัฒนำ กรรมกำร 8/9 1/1 
8.  นำงสำววรำภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมกำร 8/9 1/1 
9. นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมกำรอิสระ 9/9 1/1 
10.  นำยอมร อัศวำนันท์ กรรมกำรอิสระ 7/9 1/1 
11.  นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ กรรมกำรอิสระ 9/9 1/1 
12.  นำงฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมกำรอิสระ 7/9 1/1 

 8.2  ผู้บริหาร 
    ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีผู้บริหำรจ ำนวน 11 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นำยบุญชัย  โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
2.  นำยวชิำ  ลดำลลิตสกุล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
3.  นำงชัยลดำ  ตันติเวชกุล กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
4.  นำยชัพ  หลิวอ ำพัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์  
5.  นำยพีระเดช  จ้อยจรูญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์  
6.  นำยก้องพันธุ์  อุปถัมภ์รุ่งพงศ์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์  
7.  นำงสุนีย์  ชัยจิรำรักษ ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์  
8.  นำยอนุพล  ภูวพูนผล ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรธุรกิจ 
9.  นำงมำลี  ลีลำศิริวงศ ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและกฏหมำย 
10.  นำยอำทร  เมฆนพรัตน ์ ผู้จัดกำรทั่วไป 
11.  นำงพรวไิล  ปิ่นวนิชกุล ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 
 

 8.3  เลขานุการบริษัท 
    บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวรัชดำวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้กำร

บริหำรงำนของบริษัทด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

    ส ำหรับขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ให้ก ำหนดไว้ดังนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
 ก) ทะเบียนกรรมกำร 
 ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
 ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

3. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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 8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
     ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 คน  

จ่ำยเป็น คำ่ตอบแทนกรรมกำร 2,400,000.00 บำท 
จ่ำยเป็น เบีย้ประชุมกรรมกำรบริษัท 694,000.00 บำท 
จ่ำยเป็น เบีย้ประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 210,000.00 บำท 
จ่ำยเป็น เบีย้ประชุมกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 108,000.00 บำท 
รวมเป็นเงิน 3,412,000.00 บาท 
 

รายชื่อ 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 
(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 
(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและ

ต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น 

(บาท) 
1. นำยบุญชัย โชควัฒนำ 200,000.00 66,000.00   
2. นำยวศิน เตยะธิติ 200,000.00 36,000.00   
3. นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล 200,000.00 66,000.00  16,000.00 
4. นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ 200,000.00 60,000.00  12,000.00 
5. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล 200,000.00 58,000.00  12,000.00 
6. นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 200,000.00 66,000.00 55,000.00  
7. นำยอมร อัศวำนันท์ 200,000.00 54,000.00 45,000.00  
8. นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ 200,000.00 66,000.00 55,000.00 16,000.00 
9. นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน 200,000.00 52,000.00 55,000.00  
10. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ 200,000.00 52,000.00  12,000.00 
11. นำยชัยลดล โชควัฒนำ 200,000.00 60,000.00   
12. นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 200,000.00 58,000.00  12,000.00 
13. นำยอนุพล  ภูวพูนผล    12,000.00 
14. นำงสุรีย์ หมื่นนรินทร์    16,000.00 

รวมท้ังสิ้น 2,400,000.00 694,000.00 210,000.00 108,000.00 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

จ ำนวน 11 คน ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำนในปี 2559 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจ ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 25,509,495.00 บำท  

ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี – 
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8.5  บุคลากร  
      ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 122 คน โดยมีพนักงำนในสำยงำนหลักดังนี้ 
 -  ฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ 29 คน 
 -  ฝ่ำยบริหำรงำนลูกค้ำ 18 คน 
 -  ฝ่ำยโปรดักชั่น 13 คน 
 -  ฝ่ำยวิจัยและวำงแผนกลยุทธ์ 6 คน 

      ปี 2559 บริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนรวม 75,115,660.00 บำท (ไม่รวมพนักงำนที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร)โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง  

      ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพำทแรงงำนเกิดขึ้น 

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด ำเนินธุรกิจด้วยควำม

โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่ำยเพื่อสร้ำงควำมเจริญเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักกำรบริหำรงำนตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควำม
พอประมำณ ควำมมีเหตุผลและกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอำศัยควำมรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวัง มำใช้ในกำร
วำงแผนและกำรด ำเนินงำน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้ำงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีกำรแบ่งปันและใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินงำน พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง 
วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่ำงสมดุล และยั่งยืน  

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท อันประกอบด้วยนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ทุกระดับของบริษัท ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี มีกำรทบทวนเป็นประจ ำ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับผลกำรประเมิน ดังนี้ 

-  ผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกจิกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดี” 
-  ผลประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีมาก” 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและมีกำรปรับปรุงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตำม
แนวทำง “ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย 

1. นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
2. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด 
3. จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
4. จรรยำบรรณคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีกำร

ถ่วงดุลอ ำนำจ และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเพียงพอและเหมำะสมควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิทธิและควำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยเสริมสร้ำงให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ
สร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืนในระยะยำว 

ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ำยให้แก่ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรพนักงำน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อให้รับทรำบและเป็นแนวทำงเดียวกันในกำรปฏิบัติตนใน
กำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในกำรท ำงำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนไปปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ 
สุจริตโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และประกำศที่เก่ียวข้อง 

3. ด ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะ และผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน  

4. ด ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมรวมถึงกำรมี
ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ 

5. ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลำตรำบเท่ำที่ไม่กระทบ
ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

7. ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

8. มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรรับฟัง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกอันดีงำม ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่น
ในกำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  

10. ต่อต้ำนกำรทุจริตกำรคอร์รัปชั่นไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำเคำรพต่อกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 

11. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทเป็นที่ตั้ง  

http://www.fareastddb.com/
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หลักการก ากับดูแลกิจการ 
แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น ไม่มีกำรกระท ำ
ใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท ำหน้ำที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่ำงประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเข้ำถึง
สำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและ
ตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อบริษัท 

 1.2 คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.3 คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมี  ค ำชี้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวำระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำรเดินทำง 

 1.4 คณะกรรมกำรบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปีมีกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละคณะ 

 1.5 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล และมีกำรใช้บัตร
ลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนน  

 1.6 คณะกรรมกำรบริษัทเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนใน
แต่ละวำระในวันท ำกำรถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.7 คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกกำรชี้แจงขั้นตอนกำรลงคะแนน 
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำรที่มำประชุมและลำประชุม ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระพร้อม
ค ำถำมค ำตอบ ไม่มีกำรเพิ่มวำระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสำธำรณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจำกสิทธิขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรบริษัทยังค ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตำมกฎหมำย และ
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษั ท 
www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทได้มำกขึ้น เช่น ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่ส ำคัญ รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสำมัญประจ ำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วันนับ
จำกวันประชุม และข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
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 2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปีภำยใน 
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 ณ ห้องประชุมของ
บริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจ ำทุกปี เพื่อไม่ให้  ผู้
ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกล่ำวนัดประชุม และแจ้งก ำหนดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและ
วำระกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อน
วันประชุมเป็นเวลำ 34 วัน 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนระบบ
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastddb.com ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบแล้ว 

 2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท  
www.fareastddb.com ล่วงหน้ำก่อนส่งเอกสำรมำกกว่ำ 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2559 เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทั้งชำวไทยและต่ำงชำติสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลำพิจำรณำข้อมูลมำกยิ่งขึ้น 

 3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมซึ่งมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและ
เหตุผล รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ พร้อมเอกสำรข้อมูลประกอบกำรประชุม ประกอบด้วย 
รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท นิยำมกรรมกำรอิสระ
ข้อมูลกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแผนที่ของสถำนที่จัดประชุมค ำอธิบำยเอกสำรและ
หลักฐำนที่ผู้ถือหุ้นต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 11 เมษำยน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
พิจำรณำล่วงหน้ำ อีกทั้งได้ลงประกำศโฆษณำในหนังสือพิมพ์เป็นเวลำติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 
18 เมษำยน 2559 

 กรณีผู้ถือหุ้นต่ำงชำติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมซึ่งมี
กำรแปลเป็นภำษำอังกฤษไปพร้อมกับชุดภำษำไทยนอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดท ำและปฏิบัติตำมประกำศของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสำมำรถเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
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 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือ
เป็นหน้ำที่ที่ต้องเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อมูลของบริษัท 

  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม 
11 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธำนกรรมกำรชุดย่อยและกรรมกำรชุดย่อย ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน ผู้จัดกำรฝ่ำย
บัญชี เข้ำร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้ำร่วมประชุมและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน มีกำรบันทึก
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำรรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม สำมำรถดูได้จำกรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  
www.fareastddb.com  

 2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย ก่อนเริ่มกำรประชุมตำมวำระ เลขำนุกำรบริษัท 
ท ำหน้ำที่แจ้งจ ำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม หลังจำกนั้นรองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนในที่
ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมและแนะน ำ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชี ผู้สอบบัญชี 
พร้อมทั้งมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงกติกำทั้งหมด รวมถึงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับบริษัท และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทุกรำยซักถำม แสดงควำมคิ ดเห็น 
ข้อเสนอแนะได้อย่ำงเต็มที่ในทุกวำระและสรุปผลกำรลงมติจำกกำรนับคะแนนเสียงในทุกวำระด้วยระบบ Barcode ทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีกำรบันทึกในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน 

 3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ใน
กำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม กำรตรวจนับคะแนนในแต่ละ
วำระใช้ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจำกส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนทุกวำระเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคนยังสำมำรถเห็นผลคะแนนบน
หน้ำจอในห้องประชุมในแต่ละวำระว่ำมีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่ำนจะ
ได้รับป้ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมโดยแยกเป็น
กรณีต่ำง ๆ ดังนี้ 

  วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ำย
คะแนน เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุควำมเห็นพร้อมทั้งลง
นำมในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที 

  วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน
เข้ำร่วมประชุมโปรดระบุควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งลงนำมในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทท่ำนใด ให้ยกป้ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน และ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงมติในวำระนี้ เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 

  ในปี 2559 กำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระสำมำรถดูได้จำกรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 22 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
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 4. บริษัทด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมล ำดับวำระกำรประชุม ไม่มีกำรสลับวำระและไม่มีกำรเพิ่มวำระอื่น
นอกเหนือจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ 

 5. บริษัทมีกำรบันทึกวีดีทัศน์กำรประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อ
ได้ที่เลขำนุกำรบริษัทและได้เผยแพร่ภำพกำรประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 

 6. วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ส ำคัญ ได้แก่ 

  ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรก ำไร อัตรำเงินปันผลที่เสนอ
จ่ำย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท มีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงเงิน
ปันผลที่จ่ำยกับนโยบำย และระหว่ำงเงินปันผลที่จ่ำยในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่ำนมำ พร้อมระบุวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 

  ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นรำยคน และ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอ
ชื่อได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท และหำกเป็นกรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติตำมที่บริษัท
ก ำหนด และตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จ ำนวน
บริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท/ผู้บริหำร ในบริษัทมหำชนอื่น ในกิจกำรที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ประเภทของกรรมกำรที่เสนอ 

   กรณีเป็นกำรเสนอชื่อกรรมกำรบริษัทท่ำนเดิม จะมีข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และ
จ ำนวนวำระ / ปีที่เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

  ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัทมี
กำรเสนอวงเงินค่ำตอบแทนและรูปแบบค่ำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำน ผลกำรปฏิบัติงำน วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่
ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีกำรสรุป
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จ ำนวนเงินที่จ่ำยจริงและรูปแบบในกำรจ่ำย รวมทั้งจ ำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นรำยบุคคลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 
(แบบ56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผู้สอบบัญชี ส ำนัก
งำนสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนปีที่ท ำหน้ำที่ มีกำรเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีระหว่ำงปีปัจจุบัน
กับปีที่ผ่ำนมำ และค่ำบริกำรอ่ืนที่มีกำรรับบริกำรจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจำกนี้ ยังได้พิจำรณำ
เปรียบเทียบกับปริมำณงำนและอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษอย่ำงละเอียด ชัดเจน
ครบถ้วน ตรงตำมข้อเท็จจริงในแต่ละวำระ มีกำรบันทึกรำยชื่อกรรมกำรบริษัท รำยชื่อกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรสูงสุด
ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมประชุม บันทึกวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจ ำนวนคะแนน
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เสียงที่ได้รับในแต่ละวำระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้รับกำรสอบทำน
จำกฝ่ำยกฎหมำย และรองประธำนกรรมกำรบริษัทก่อนลงนำมในฐำนะประธำนที่ประชุม และส่งให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์  
www.fareastddb.com ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทำงให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ถึงกำรประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งน ำส่งกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 2.1 คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยหุ้นประเภท
เดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่ำเทียมกัน เท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 2.2 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 2.3 คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

 2.4 คณะกรรมกำรบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  
30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

 2.5 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยใช้สิทธิของตนในฐำนะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ โดยได้จัดท ำฉบับภำษำอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น
ต่ำงชำติ 

 2.6 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและมีมำตรกำรป้องกันกำรน ำ
ข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ำมมิให้ กรรมกำรบริษัทผู้บริหำร และ
พนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง1 เดือน ก่อนกำร
เปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน  

 2.7 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีควำมเก่ียวข้อง ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

  บริษัทให้ควำมเคำรพต่อสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้ 

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. กำรก ำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับ
หนึ่งเสียง 

 2. กำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำก่อน วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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ประจ ำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวำคม 2558 ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด รวมถึงช่องทำงและช่วงเวลำรับเรื่อง 
โดยเผยแพร่ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
ทั้งนี้ในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลิกตั้งกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด  

 3. กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่ำวนัด
ประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่  11 เมษำยน 2559 
ประกอบด้วยรำยละเอียดวำระกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนกำรมอบ
ฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และแผนที่สถำนที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูล
เดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล
ก่อนกำรประชุม 

  บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัด
ประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมชุดแปลเป็นภำษำอังกฤษไปพร้อมชุดภำษำไทย 

 4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องส ำคัญ ๆ 
ของบริษัทตำมระเบียบวำระกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้ำประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทน
รักษำสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และกำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมของกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้
ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม หรือสำมำรถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จำกรำยงำนประจ ำปี ที่
ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม 

 บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสำร/หลักฐำนรวมทั้งค ำแนะน ำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะและไม่ได้ก ำหนด
กฎเกณฑ์ที่ท ำให้ยำกต่อกำรมอบฉันทะหรือสำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท ำ และปฏิบัติตำมประกำศ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์จำกเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝำกและดูแลหุ้น) 

 ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559 
 ราย หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 
 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 
 เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 มอบฉันทะ 
 - มอบให้กรรมกำรตรวจสอบ 
 - มอบให้ผู้อื่น 

329 
55 
17 
38 
- 

38 

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

- 
 4,973,510 

100.00 
74.76 
 8.45 
66.31 

- 
66.31 

 5. บริษัทจัดให้มีอำกรแสตมป์ส ำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริกำรผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 

 6. บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่ำง
เต็มที่ กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้น
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ที่เข้ำร่วมประชุมภำยหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ยังไม่มีกำรพิจำรณำ และนับเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ใช้สิทธิในกำรออกเสียงเป็นต้นไป 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำร
นับคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีมำตรกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้น
และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณให้กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์มีควำมรับผิดชอบ 
มีวินัย และมีจิตส ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้อื่นโดย
มิชอบ รักษำผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่น ำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ท ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้
แจกจ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastddb.com เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติตนในกำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในกำรท ำงำน 

 นอกจำกนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท มีกำรก ำหนดเรื่องดังกล่ำวโดยก ำหนด
บทลงโทษทำงวินัยไว้สูงสุด คือ กำรเลิกจ้ำง ซึ่งกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนได้ปฏิบัติตำมที่ก ำหนด 

 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บริษัทมีมำตรกำรดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ ห้ำมมิให้กรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 
เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน ทุกไตรมำสและก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร(รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ หำกมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และส่งส ำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งต่อไปซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งจะมี
วำระรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

 ในปี 2559 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ปรำกฏกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำที่ห้ำม 

 นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรโดยก ำหนดหลักเกณฑ์ให้
กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
ตำมแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ และหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงต้องน ำส่งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ใน
ปี 2559 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรอบคอบมีเหตุมีผลค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และกำรก ำหนด
รำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็นธรรมเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกด้วยกำรจัดวำงระบบกำรปฏิบัติใน
เร่ืองดังกล่ำวด้วยควำมโปร่งใสและปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยก ำหนดเป็นนโยบำย
หนึ่งในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและก ำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้
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เกิดควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบข้อมูล เช่น รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
และก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจำกห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวำระนั้น เพื่อให้กรรมกำร
บริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ และมีอิสระในกำรลงมติโดยเลขำนุกำรบริษัทจะแจ้งให้
ที่ประชุมทรำบว่ำในวำระดังกล่ำวกรรมกำรบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้ำงที่จะต้องออกจำกห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นกำร
ประชุม ได้เปิดเผยชื่อควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกำรก ำหนดรำคำมูลค่ำของรำยกำร และกรรมกำรบริษัทที่มี
ควำมเห็นต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท (หำกมี) ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมเวลำที่ก ำหนด
และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทำงหนึ่ง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส รวมทั้งมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
สำมำรถตรวจสอบได้  

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.1 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงสิทธิตำม
กฎหมำยหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและ
เท่ำเทียมกัน จึงได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค ำนึงถึงชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
รวมถึงกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
รำยงำนประจ ำปี 

 3.3 คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรให้มีช่องทำงและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถรำยงำน
หรือร้องเรียนในเรื่องที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมโดยสำมำรถติดต่อสื่อสำรผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท นำงสำวรัชดำวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมำยเลข  
02-354-3333 ต่อ 747 หรือทำงอีเมล์ rachadawan@fareastddb.com ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรรับข้อมูลและเอกสำรเพื่อเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเฉพำะเร่ือง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรนี้ผู้แจ้งเบำะแส 
หรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษำไว้เป็นควำมลับของบริษัทอย่ำงดีที่สุด 

 3.4 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องคุ้มครองพนักงำนหรือผู้แจ้ง
เบำะแสในเร่ืองที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลำ 
ตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำน
ตำมเหตุกำรณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผย
สำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษและช่องทำงอื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมกัน  

 4.2 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบในกำรท ำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสำร
กับบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
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 บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ ตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินด้วยควำมโปร่งใสและทั่วถึง โดยกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นๆของรัฐอย่ำงเคร่งครัด และติดตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสำธำรณชนโดยทั่วไป มีควำมมั่นใจว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติ
อยู่นั้น มีควำมทันสมัยและท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สำมำรถรับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจ ผ่ำนช่องทำงที่บริษัทไดเ้ปิดเผยไว ้เช่น ในรำยงำนประจ ำปี แบบ 
56-1 ตลอดจนกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th และเว็บไซต์
ของบริษัท  www.fareastddb.com  ในกำรนี้บริษัทยังได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสำมำรถซักถำมข้อ
สงสัยต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้มอบหมำยให้ นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล กรรมกำรผู้จัดกำร 
เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่ำวสำรตำมที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสำร 0-2644-9550 หรืออีเมล์ chailada@fareastddb.com  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน และหลำกหลำยช่องทำงมำกข้ึน  

 ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบำยท ำรำยกำรที่อำจเข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่ออกเสียงใน
วำระนั้นๆ เพื่อให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
อย่ำงแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้วบริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผลควำม
จ ำเป็น และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว อย่ำงถูกต้องครบถ้วนทันเวลำตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำรำยกำรสรุปไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1  

 ส ำหรับกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรงำนให้มีควำมโปร่งใสนั้น บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และด้ำนกำรเงิน โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ท ำหน้ำที่ประเมินกำรควบคุมภำยในตำมแนวปฏิบัติที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งเน้นกำรตรวจสอบภำยในเชิง
ป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ค้นหำสำเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอควำมเห็นที่จะ
ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริงโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนปฏิบัติ รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอให้เกิดควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่นๆ ต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำม
เงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลำแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
 1.  เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เช่น จ ำนวนคร้ังกำรเข้ำประชุม เป็นตน้ 
 2.  เปิดเผยโครงสร้ำงและสดัส่วนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บรหิำร 
 3. เปิดเผยประเภทค่ำตอบแทน ลกัษณะและจ ำนวนเงินคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 4. เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน 
 5.  เปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นทีส่ ำคัญเก่ียวกับควำม
ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในทีบ่กพร่อง หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ 
โดยสำมำรถติดต่อสื่อสำรผำ่นเลขำนุกำรบริษัท โทรศัพท์สำยตรง 0-2354-3549 หรือทำงอีเมล์ 
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rachadawan@fareastddb.com  ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะเปน็ผู้รับผดิชอบในกำรรับข้อมูลและเอกสำร เพื่อเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเฉพำะเร่ืองและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรนี้ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและถูกรักษำไว้เปน็ควำมลบัของบริษัทอย่ำงดีที่สดุ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 5.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ไม่จ ำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีกรรมกำรบริษัทที่
ไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ มีกรรมกำรอิสระตำม
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 5.2 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

 5.3 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงำนที่ส ำคัญเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท 

 5.4 คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย
และฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

 5.5 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทใน
บริษัทอื่น ต้องรำยงำนให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

 5.6  คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทเพื่อท ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย และตำมที่ได้รับมอบหมำย 
โดยคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย หรือบัญชี หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

 5.7 คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
จรรยำบรรณ เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

 5.8 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมกำรบริษัทผู้บริหำร 
และพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน 

 5.9 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ กรรมกำรบริษัทผู้บริหำร
และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 5.10 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี ซึ่งในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆจะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระ
ในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระที่ตนมีส่วนได้เสีย 

 5.11 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ทุกครั้ง 
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 

 5.12 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

mailto:rachadawan@fareastddb.com
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 5.13 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุม
ระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุม 

 5.14 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติม
ได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และ
ในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำ หรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

 5.15 คณะกรรมกำรบริษัทมีมำตรกำรด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยควำมรอบคอบ มี
เหตุมีผลและปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 5.16 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ห้ำมท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

 5.17 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส่งส ำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังต่อไป 

 5.18 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและ
บุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 5.19 คณะกรรมกำรบริษัทจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นเป็นหน่วยงำนหนึ่งภำยในบริษัท โดยมี
สำยกำรรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 5.20 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 

 5.21 คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
เสนอไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 5.22 คณะกรรมกำรบริษัทดูแลและด ำเนินกำรให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรแต่ละ
คณะ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

 5.23 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรสืบทอดต ำแหน่งของพนักงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ เพื่อกำร
ก้ำวสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

 5.24 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษัทที่เข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทเป็นคร้ังแรก 

 5.25 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 5.26 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้วยกำรจัดให้มี
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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หมายเหตุ : ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีกำรปรับเปลี่ยน หลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็น หลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี (CG CODE) บริษัทให้ควำมส ำคัญและอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ เพื่อ
น ำมำปรับใช้ต่อไป 

สวัสดิการพัฒนาความรู้ให้พนักงาน  
ในปี 2559 นี้ บริษัทยังเดินหน้ำให้ ควำมรู้ในด้ำน Digital Media กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำน

และองค์กร สำมำรถปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล พัฒนำแคมเปญให้สำมำรถสื่อสำรกับผู้ผู้บริโภค
ยุคมัลติสกรีนที่เน้นกำรติดสื่อสำรผ่ำนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น อำทิ  

- DAAT Digital Day 2016 อัพเดทควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆในวงโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอล 
- YouTube Academy Day เรียนรู้เกี่ยวกับกำรวำงกลยุทธ์ และสร้ำงคอนเทนต์ที่น่ำสนใจ 
- ADFEST 2016 : Creative Intelligence 
- BAD Talks 2016 : Branded Entertainment, The Future of Advertising, The New Creativity 

by The Next Gen, Creative for Goldfish, The Power of Keyword   
- Video Editing : พัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรตัดต่อวิดีโอ เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพของฝ่ำยควำมคิดสร้ำงสรรค์

ในกำรตัดต่องำนโฆษณำต่ำงๆ  

นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรอบรมพนักงำนในทุกระดับให้มีทัศนคติทีด่ี ทั้งในกำรท ำงำนและกำร
ด ำเนินชีวิต  

- “สั่งจิต คิดบวก : เข้ำใจควำมคิดคน” โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนำ 

และที่ขำดไม่ได้เลยส ำหรับปีนี้คือกำรอบรมให้ควำมรู้พนักงำนทุกระดับที่เกี่ ยวข้องกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทเข้ำร่วมและถือเป็นนโยบำยหลักอันหนึ่งของบริษัท 

- กำรอบรมเรื่อง “กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น” 
- สัมมนำ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) 
- สัมมนำ “หลักกำรบริกำรกิจกำรที่ดีส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” 

นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดกำรอบรมเฉพำะทำงส ำหรับพนักงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำน อำทิ 

- Company Secretary Program 
- Leadership & Coaching Program 
- ก้ำวสู่นักบัญชีวิชำชีพอำเซียน  
- เทคนิคกำรจัดท ำและขจัดข้อผิดพลำดในงบกำรเงิน พร้อมกำรน ำส่งงบทำงเงินทำงอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 1.1 ผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและ เป็นธรรม 
  2. ด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผู้

ถือหุ้น อันจะน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
  3. มีกำรพัฒนำกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำง

เหมำะสม 
  4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคัญที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสำรสนเทศที่

รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้องโดยไม่
กระท ำกำรใดๆ ที่มีลักษณะเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัท 

  5. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำน
ประจ ำปี 

  6. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

  7. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น 

  8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและศึกษำข้อมูลก่อนกำรประชุม 

  9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำร ไม่เป็นอุปสรรคใน
กำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

  10.  ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน 

  11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษำทรัพย์สินของตนเอง 
ขจัดกำรแสวงหำผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 1.2 ลูกค้า 

  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักว่ำควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำเป็นกุญแจส ำคัญ อัน
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต และบริกำร ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่น พัฒนำด้ำนบริกำร และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณำใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  3. ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของลูกค้ำ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

  4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำ ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม 

  5. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ 
เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
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  6. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และค ำร้องเรียนพึงได้รับ
กำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม  

 1.3 คู่ค้า 

  คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก ำหนด
เป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. มีระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำบนพื้นฐำนของ
กำรแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่งกันและกัน 

  2. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

  3. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริกำรเพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกัน 

  4. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจำ
กับคู่ค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

  5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำง
กำรค้ำ 

 1.4   คู่แข่ง 

  คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจและกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ ที่บริษัทเข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

  2. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

 1.5 เจ้าหนี้ 

  คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและมีวินัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือ
ให้กับเจ้ำหนี้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 
  2.  ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด 
  3.  บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ที่ดี 
  4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ 
  5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ

เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 

 1.6 พนักงาน 

  คณะกรรมกำรบริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของบริษัท 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1. ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำน 
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอกหรือผู้ไม่เก่ียวข้อง 

  2. ปฏิบัติต่อพนักงำนภำยใต้กรอบกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนของบริษัท 
  3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชื้อ

ชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 
  4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม แลกเปลี่ยนควำมรู้ เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ของบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละคน 
  5.  ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท 
  6. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็นธรรมเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ

และผลกำรปฏิบัติงำน 
  7. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ กำรรักษำพยำบำล เป็นต้น 
  8. เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงสื่อสำร เสนอแนะ และร้องทุกข์เก่ียวกับกำรท ำงำน ซึ่งข้อเสนอ

ต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

  9.  จัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน
โดยค ำนึงถึงหลักควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน 

  10. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 1.7 ชุมชนและสังคม 

  คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ 
ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ไม่ด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและ
สังคม 

  2. ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและ
พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง 

  3. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  4. ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน  
  5. ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์  
  6. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม 

 1.8 สิ่งแวดล้อม 

  คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรก ำหนด
เป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรทบทวน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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  2.  สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำม
รับผิดชอบในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

  3. ส่งเสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงำนทุกคนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  4.  ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำร

บ ำบัดและฟื้นฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ที่ด ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมกำรพัฒนำและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 1.9 ภาครัฐ 

  คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกฎระเบียบของภำครัฐ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและไม่ด ำเนินกำรใดๆ อันเป็น
กำรขัดต่อกฎหมำย 

  2. ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อมีกำรติดต่อท ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน ของรัฐ 
  3. สร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทและภำครัฐในขอบเขตที่เหมำะสม  
  4. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ ใน แต่ละประเทศ 

หรือท้องถิ่น 

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 1. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล มีกระบวนกำรที่โปร่งใสในกำรอนุมัติเข้ำท ำรำยกำร โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ขอ งบริษัทเป็นส ำคัญ 
กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำย โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรขัด
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกำรเอ้ือประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด 

 3. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 4. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ห้ำมท ำกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

 5. ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่รำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทคร้ังต่อไป 

 6. ไม่ เปิดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูล หรือควำมลับของบริษัทที่ตนเองทรำบ หรือได้รับทรำบต่อ
บุคคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  
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 7. กำรเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงำนของบริษัทที่มีอ ำนำจหน้ำที่ อำจมีกำรก ำหนดชั้นควำมลับ
ของข้อมูลตำมควำมส ำคัญของข้อมูล และกำรให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำย  

3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ  

 บริษัท มีนโยบำยไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งกำรรับรอง ท่ีอำจท ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด เว้นแต่ กำรให้หรือรับของขวัญและกำรรับรองตำมธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ท ำธุรกิจ ตำมแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  พนักงำนสำมำรถให้/รับของขวัญ และกำรเลี้ยงรับรองแก่/จำกบุคคลใดๆ หำกเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1)  เป็นไปตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ระเบียบและประกำศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  2)  เป็นกำรให้/รับในนำมบริษัทฯ ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน และเป็นไป

อย่ำงเปิดเผย 
  3)  เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกำลต่ำงๆ หรือของขวัญตำมธรรมเนียมประเพณี 

 2.  กำรรับของขวัญ ของที่ระลึก ตำมธรรมเนียมประเพณี พนักงำนสำมำรถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน  
3,000 บำท กรณีที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำทขึ้นไป ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ และน ำส่งให้แก่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อน ำไปเป็นของรำงวัลให้แก่พนักงำนหรือบริจำคเพื่อกำรกุศลตำมควำมเหมำะสม 

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน)  มีมติอนุมัติกำรลงนำมในค ำประกำศ
เจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับที่ได้ก ำหนดไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตำม เจตนำรมณ์และ
ควำมรบัผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นโดยห้ำมกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร และพนักงำนยอมรับ หรือสนับสนุนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยก ำหนดเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. บริษัทไม่กระท ำ และ/หรือไม่สนับสนุนกำรให้สินบน หำกมีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่
พรรคกำรเมือง รวมถึงกำรให้ของขวัญทำงธุรกิจ บริษัทจะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้  

 2. ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยจัดท ำเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

 3. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กระท ำกำรใด หรือเป็นตัวกลำงในกำรเรียก รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจำก หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท ำกำรผิดกฎหมำย 
รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่และ/หรือ น ำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 4. จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือ
มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น  
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 5. ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดจนกำร
ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย 
และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 6. จัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถที่จะแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยให้ควำม
มั่นใจว่ำผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครอง  

 นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ได้ผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อ
วันที่ 20 มีนำคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนำคม 2558 

 ในปี 2559 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้กับคณะกรรมกำร
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง และบริษัทได้รับ
ประกำศนียบัตรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จำกคณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 

 บริษัทจะมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีกำรขยำยแนวร่วมไปยัง
บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทต่อไป โดยยึดหลักกำรเดียวกัน  ในส่วนรำยละเอียดของ
ข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัท ศึกษำเพิ่มได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastddb.com 

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

 2. ดูแลรักษำงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท และไม่น ำทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวไปใช้
หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญำต 

 3. เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือน ำผลงำนของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน เว้นแต่ได้รับอนุญำตหรือให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของผลงำน 

 4. ผลงำนที่พนักงำนได้สร้ำงสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของ
บริษัท และเมื่อพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำวคืนให้บริษัท ไม่ว่ำจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด 

6. การไม่ละเมิดสทิธิมนุษยชน 

 คณะกรรมกำรบริษัทเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ไม่กระท ำกำรใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำน เพื่อน ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน 

 3. ไม่จ ำกัดควำมเป็นอิสระหรือควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรือเรื่องอื่น
ใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือแตกแยก 

 4. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้พนักงำนหรือผู้ที่เชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับกำรปฏิบัติ
อย่ำงไม่เป็นธรรมสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และค ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
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7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ด ำ เนินธุ รกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อ
สุขภำพของพนักงำน คู่ค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีกำรตรวจติดตำมและประเมินผลด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 2. สนับสนุนให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน โดยก ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมำตรฐำนกำร
ท ำงำนที่ปลอดภัยในกำรท ำงำนที่สอดคล้องตำมควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนสภำพแวดล้อม 
วิธีกำรท ำงำนที่ปลอดภัย รวมถึงกำรจัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยให้กับพนักงำน 

 3. มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ได้ด ำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีภัยให้กับพนักงำน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดควำมสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบริษัท พนักงำน คู่ค้ำและผู้เกี่ยวข้อง  

 4. สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้
อย่ำงยั่งยืน 

จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน 

1.  ความรับผิดชอบในหน้าที ่ 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนรับทรำบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันภำยใต้
กรอบจรรยำบรรณและด ำรงตนอยู่ได้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่ำยจึงได้ก ำหนดจรรยำบรรณ ดังนี้ 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

 1) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท 
และประกำศที่เก่ียวข้อง 

 2) ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงกำรเข้ำประชุมทุก
คร้ัง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น 

 3) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำงโดยในกำรประชุมกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสีย 

 4) ปฏิบัติหน้ำที่โดยด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบและมีเหตุผล โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 

 5) ในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำร
ประชุมครำวถัดไป 
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 6) ห้ำมกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนกำร
เปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

 7) กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 8) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี 

 พนักงาน 

 1) สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอและปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้เกิดผลดีและควำมเจริญก้ำวหน้ำแก่บริษัทและพนักงำน 

 2) ปฏิบัติตำมกฎหมำยนโยบำยข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำนระเบียบและประกำศต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 

 3) ปฏิบัติต่อผู้มำติดต่อด้วยกิริยำมำรยำทอัธยำศัยอันดีงำมและกำรบริกำรที่เป็นเลิศรักษำภำพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัท 

 4) รักษำควำมลับทำงกำรค้ำและไม่น ำข้อมูลภำยในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก 

 5) ห้ำมกู้ยืมเงินจำกลูกค้ำผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้ำหรือผู้ท ำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นกำรกู้ยืมเงินจำก
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน 

 6) ปฏิบัติตำมค ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยของผู้บังคับบัญชำ   

 7) ยึดมั่นในกำรท ำงำนเป็นทีมช่วยเหลือสำมัคคีและเคำรพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและพนักงำน 

 8) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมมีน้ ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่ำวร้ำยต่อผู้อื่นโดยปรำศจำกควำม
จริง รวมทั้งไม่น ำผลงำนของบุคคลอื่นมำอ้ำงเป็นผลงำนตนเอง 

 9) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดย
อำศัยหน้ำที่กำรงำนที่ท ำกับบริษัท 

 10) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
งำนหรือทรัพย์สินของบริษัท 

 11) ปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทำง
กำรเมืองอย่ำงเหมำะสมหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชำชน 

2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

 กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัท
และทรัพย์สินภำยใต้กำรดูแลของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ใช้ทรัพย์สินในกำรด ำเนินธุรกิจโดยไม่น ำทรัพย์สินดังกล่ำวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลภำยนอก 



 

53 
 

 2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหำยช ำรุดหรือน ำไปใช้ในทำงที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึง
รักษำทรัพย์สินของตนเอง ขจัดกำรแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 3. ด ำเนินกำรให้มีกำรประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน 

 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท ำร้ำย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้ำงหลักฐำนที่เป็นเท็จอัน
อำจก่อให้เกิดกำรโจรกรรมข้อมูลข่ำวสำรและจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล 

 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่ำงระมัดระวัง และไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท 

 6. เก็บรักษำและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆของบริษัท 

 7. ไม่น ำทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทไปท ำซ้ ำ ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท 

 8. รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิ หรืออำจน ำไปสู่กำรละเมิด
สิทธิ หรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดข้อพิพำทเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท 

 9. ดูแลให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรที่ส ำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตำมเวลำที่กฎหมำยหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องก ำหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำที่ต้องเก็บรักษำเอกสำรแล้วพนักงำนที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีกำรท ำลำย
ด้วยวิธีที่เหมำะสม 

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

 คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน เม่ือพบ
เรื่องที่อำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงำนในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อำจ
เป็นปัญหำและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท รวมทั้งกำรรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงำนและ  ผู้มีส่วนได้เสียถูก
ละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม โดยผ่ำนช่องทำงและกระบวนกำรที่บริษัทก ำหนด 

 บริษัทจะรับฟังและด ำเนินกำรกับทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษำไว้เป็นควำมลับของบริษัท 

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 1) ผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัยหรือควำมเสียหำย 

 2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นควำมลับและค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยก ำหนด
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงำนรวมถึงผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับควำมคุ้มครอง
จำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น รบกวนกำรปฏิบัติงำน เปลี่ยน
ต ำแหน่งงำน เลิกจ้ำง เป็นต้น 
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4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย 

 ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่รับผิดชอบและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้รับทรำบเข้ำใจและ
ปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้หำกจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหำกยังมีข้อสงสัยไม่
สำมำรถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือ  ค ำวินิจฉัยของ
กรรมกำรผู้จัดกำรคณะกรรมกำรบริหำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 

9.2  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ให้แก่คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นเพื่อกระจำยกำรดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรชุด
ย่อยมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเฉพำะด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน 
กระบวนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ 
จ ำนวน 4 คน ดังนี้ 

1. นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอมร อัศวำนันท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยวชิิต ตันติอนุนำนนท ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงสุรีย์ หม่ืนนรินทร์  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำงบัญชีที่
ส ำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  

3.  สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัท 

4.  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   

5.  พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

6.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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7.  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

8.  พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

9.  จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

 ก)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 ข)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท  
 ค)  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ  

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 ง)  ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี  
 จ)  ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
 ช)  ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร   

(charter) 
 ซ)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

10. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 

 ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ข) กำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน 
 ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำร ไม่ด ำเนินกำรให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

12.  ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ 

14. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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15. ปฏิบัติกำรอืน่ใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำตรวจสอบโดย
อำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับของบริษัทและตำมกฎหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และคณะกรรมกำรบริษัท ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก 

วาระการด ารงต าแหน่ง  

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 1 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำม
วำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ลง และอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 4 ครั้งโดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
รำยสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ 
 

คุณสมบัติ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นำยขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ มีควำมรู้ด้ำนบัญชี 4/4 
2. นำยอมร อัศวำนันท์ มีควำมรู้ด้ำนบัญชี 3/4 
3. นำยวิชิต  ตันติอนุนำนนท์  มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจสินค้ำอุปโภค 4/4 
4. นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน มีควำมรู้ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ 4/4 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้  

1. นำยวชิิต ตันติอนุนำนนท ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
2. นำยวชิำ ลดำลลิตสกุล กรรมกำร 
3. นำงมำล ี ลีลำศิริวงศ ์ กรรมกำร 
4. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล กรรมกำร 
5. นำยอำทร เมฆนพรัตน ์ กรรมกำร 
6. นำงสุรีย์ หม่ืนนรินทร ์ กรรมกำร 
7. นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมกำร 
8. นำยอนุพล  ภูวพูนผล กรรมกำร 
นำงสำวสุจิตรำ มำกะนิตย ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อตำ้น 

กำรคอร์รัปชั่น  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ด้านบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วำงแผน และจัดระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้เกิดควำมชัดเจน
และมีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส ำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  สนับสนนุผลักดนัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 
3.  ก ำหนดมำตรกำรหรือวำงหลักปฏิบัติในกำรป้องกันควำมเสี่ยงทีอ่ำจเกิดข้ึน 
4.  รวบรวม วิเครำะห์ และประเมนิควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ อันมผีลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

ที่อำจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมำส 
5. ดูแลให้บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธภิำพ โดยให้ควำมส ำคัญกับสญัญำณเตือน

ภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกตทิั้งหลำย 
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น พร้อมทั้ง
ติดตำมดูแลและประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรและนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  

3.  รวบรวม วิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยงด้ำนต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น อันมีผลกระทบต่อกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่อำจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมำส 

4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมี
กระบวนกำรป้องกันและรักษำควำมลับของผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้งมีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นอิสระและมีกำร
ด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม 

5.  ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น นโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น รวมถึงข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย 
ธุรกิจ สภำพแวดล้อมและควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

6.  ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  

ปี 2559 มีกำรประชุม 4 คร้ังโดยกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
แต่ละรำย สรุปได้ดังนี้ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
1.  นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
4/4 

2.  นำยวิชำ  ลดำลลิตสกุล กรรมกำร 4/4 
3.  นำงมำลี  ลีลำศิริวงศ์ กรรมกำร 3/4 
4.  นำงชัยลดำ  ตันติเวชกุล กรรมกำร 3/4 
5. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ กรรมกำร 3/4 
6.  นำงสุรีย์  หม่ืนนรินทร์ กรรมกำร 4/4 
7.  นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมกำร 4/4 
8.  นำยอนุพล  ภูวพูนผล กรรมกำร 3/3 

9.3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
1. กรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัท เท่ำกับข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ดังต่อไปนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ 
ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อำจมี
ควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระ 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณ
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ภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส ำนัก
งำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 7 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท  

 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ กรรมกำร
อิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีประกำศเปลี่ยนแปลงไปทุกประกำร 

 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่ง1. ถึง 9. แล้ว กรรมกำร
อิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำสรรหำคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ตำมหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ในปี 2559 บริษัทมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 คน ดังนี้ 
รำยชื่อ คุณสมบัติ 

1.  นำยขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ  มีควำมรู้ด้ำนบัญชี  
2.  นำยอมร  อัศวำนันท์  มีควำมรู้ด้ำนบัญชี 
3.  นำยวิชิต  ตันติอนุนำนนท์   มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจสินค้ำอุปโภค 
4.  นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน  มีควำมรู้ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ 

 

2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีบทบำทส ำคัญในกำร
ก ำหนดนโยบำยของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว ก ำหนด
นโยบำยทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยงภำพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงกำรก ำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นอิสระคณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรเลือกตั้งตำมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจ ำนวนที่เหมำะสมกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย 
 -  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน 
 -  กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร  3 ท่ำน 
 -  กรรมกำรที่เป็นอิสระ  4 ท่ำน 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะคัดเลือกกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมรู้
ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนที่ไม่ด่ำงพร้อย แสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงอิสระ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุดไว้อย่ำงชัดเจน 
และมีกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะฝ่ำยจัดกำร ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีหน้ำที่ดูแลกำรด ำเนิน
ธุรกิจ บริหำรกิจกำรงำนของบริษัท และกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และสอดคล้อง
กับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 อ านาจกรรมการ 

 กรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ 

 กลุ่ม ก. นำยบุญชัย โชควฒันำ, นำยวศนิ เตยะธิติ, นำงชยัลดำ ตันติเวชกุล,  
นำยวชิำ ลดำลลิตสกลุ, นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ 

 กลุ่ม ข. นำยอำทร เมฆนพรัตน์, นำยชัยลดล โชควัฒนำ, นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 

 กรรมกำรในกลุ่ม ก. สองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือกรรมกำรใน กลุ่ม 
ก. หนึ่งคนลงลำยมือชื่อร่วมกับกรรมกำรในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  

 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
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 วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท  

 ตำมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร ข้อ 20 กรรมกำรบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 

 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียง
เท่ ำ กั น เกิน จ ำ นวนกรรมกำรที่ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น ต้ อ ง เลื อกตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธำน เป็ นผู้ ออก เสี ย ง  
ชี้ขำด 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ก) กำรออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร ข้อ 21 และกฎบัตร ก ำหนดให้ใน
กำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำร
บริษัทที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรบริษัทคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 ข) กำรออกที่มิใช่กำรออกตำมวำระ 
  1. ตำมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร ข้อ 22 และกฎบัตร ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท

พ้นจำกต ำแหน่ง (นอกจำกกำรออกตำมวำระ) ดังนี้ 
   1.1 ถึงแก่กรรม 
   1.2 ลำออก 
   1.3 ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย หรือข้อบังคับของบริษัท 
   1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำร

กิจกำรที่มีมหำชนเปน็ผู้ถือหุ้น 
   1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
   1.6 ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 
   และเมื่อต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง (นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ) ให้คณะกรรมกำร

บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทที่วำ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรบริษัทจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน 
และจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้เพียงเทำ่วำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ตนแทน 

  2. ตำมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร ข้อ 25 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้
กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้
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ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษัทไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระที่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุด เพรำะเชื่อว่ำควำมสำมำรถ
ทำงธุรกิจ และควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำยุ  ตรำบเท่ำที่กรรมกำรบริษัททุกคนมี
ควำมตั้งใจและจริงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัทตำมที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือ
หุ้น เพรำะอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรเลือกตั้งบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่
จะคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทแทนตน 

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี - 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
บริษัทมีนโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีกำรติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ ผู้บริหำรระดับสูงจะ
เป็นผู้พิจำรณำว่ำบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำม
ช ำนำญในธุรกิจนั้น เข้ำไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐำนะผู้ร่วมลงทุน 

9.5 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง

เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน พร้อมทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรต้องน ำส่งส ำเนำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่น ำส่งให้กับตลำดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยน ำส่งให้กับเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำเข้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2559 มีจ ำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้ 
บมจ.ฟำร์อีสท์ ดีดบี ี จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม 584,000.00 บำท 
บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย) จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม 270,000.00 บำท 
บจก. สปริงบอร์ด พลสั (บรษิัทย่อย) จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม 70,000.00 บำท 

ค่าบริการอ่ืน (Non-AuditFee) 

- ไม่มี– 

9.7  การปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์

ก ำหนดไว้ ส ำหรับเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจำกเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้ำงต้น 

- ไม่มี – 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ในปีนี ้บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ด ำเนินกิจกรรมโครงกำร School Project เพื่อ

สนับสนนุโรงเรียนที่ขำดแคลนในต่ำงจงัหวัด ซึ่งได้ด ำเนนิกำรตอ่เนื่องเป็นปีที่ 10 และสำนต่อโครงกำร CBS Academy 
เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับนิสติ นักศึกษำ ที่จะเตบิโตมำเป็นนกัโฆษณำรุ่นใหม่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

  

 1. โครงการ School Project เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 10 ภายใต้
แนวความคิด “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” 

  ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 10 ปีแล้ว ที่บริษัทฯร่วมกับลูกค้ำจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR) ภำยใต้โครงกำร 
School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขำดแคลนในต่ำงจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ในปีนี้ บริษัทฯได้จัด
กิจกรรมภำยใต้แนวคิด “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” คือ โครงกำรปลูกสร้ำงอนำคตที่สดใสให้กับน้องๆ นักเรียน โดย 
บริษัทฯ ได้ร่วมกับลูกค้ำทุกท่ำน จัดสร้ำงโรงเรือนเพำะเห็ด แปลงปลูกผักสวนครัว แปลงปลูกผลไม้ เสมือนเป็นกำร
สร้ำงฟำร์มตัวอย่ำงในโรงเรียน สำนต่อที่พ่อท ำตำมแนวพระรำชด ำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งควำมส ำเร็จของโครงกำรนี้จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่องกำรเพำะปลูก กำรพึ่งพำตนเอง 
และกำรน ำหลักควำมพอเพียงไปใช้ปฏิบัติจริงให้กับน้องๆ นักเรียน และเมื่อโครงกำรนี้ออกดอกออกผล น้องๆ จะได้
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่เพียงเป็นทุนประกอบอำหำรกลำงวัน แต่หำกเหลือกินเหลือใช้ ยังสำมำรถเอำไปขำย ช่วยสร้ำง
รำยได้ต่อยอดเป็นทุนกำรศึกษำให้กับน้องๆ ได้อีกด้วย  

  ทำงบริษัทฯได้ส่งมอบฟำร์มปลูกผักและโรงเพำะเห็ด ภำยใต้แนวคิด “ฟาร์มสุข ฟาร์มเจริญ” ให้กับ 3 
โรงเรียนใน อ ำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้แก่  โรงเรียนวัดไทรน้อย โรงเรียนวัดปรำสำททอง และ
โรงเรียนวัดบุญกันนำวำส ในวันที่ 9 ธันวำคม 2559 พร้อมทั้งบริจำคพรินเตอร์ อุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน เครื่องเขียน 
และทุนกำรศึกษำ เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีก ำลังใจและมีควำมสุขในช่วงเทศกำลปีใหม่ที่ก ำลังจะมำถึง ซึ่ง
บรรยำกำศในวันที่น ำของขวัญไปมอบก็สนุกสนำน ครื้นเครง และอบอุ่น เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องๆ นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน 
มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเรำะ ซึ่งท ำให้ทีมงำนของบริษัทฯ และลูกค้ำทุกรำยที่ได้ร่วมกิจกรรม “ฟำร์มสุข ฟำร์มเจริญ” ใน
ฐำนะผู้ให้ ต่ำงได้รับควำมสุขไปด้วย 

2. โครงการ CBS Academy ปีที่ 2 

        CBS Academy (Creative Business Solutions Academy) เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปและประกวด
ผลงำนสื่อสำรกำรตลำด เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดแก่นิสิต นักศึกษำรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมำเป็น 

        นักโฆษณำและนักสื่อสำรกำรตลำดมืออำชีพในอนำคต ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถท ำงำน
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์กำรตลำดได้จริง  

        ในปี 2559 บริษัทฯได้ด ำเนินโครงกำร CBS Academy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ทำงบริษัทได้จับ
มือกับบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) (AIS) มำร่วมเป็นพันธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำร เพื่อให้
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนิสิต นักศึกษำได้ในวงกว้ำงขึ้น โดยเปิดโอกำสให้นิสิต นักศึกษำทุกชั้นปี ไม่จ ำกัดสำขำวิชำ 
เข้ำร่วมเวิร์กชอปเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนกำรท ำงำนกับผู้เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวงกำร และสัมผัสบรรยำกำศกำร
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ท ำงำนโฆษณำภำยใต้สภำพแวดล้อมจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปสร้ำงสรรค์เป็น
ผลงำนโฆษณำที่สำมำรถบรรลุผลทำงกำรสื่อสำรได้ตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์จริง ผู้ชนะทั้ง 3 คนจะ
ได้รับรำงวัลทุนกำรศึกษำมูลค่ำรวม 100,000 บำท และยังได้ไปศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนดีดีบี ประเทศสิงคโปร์ พร้อม
โอกำสในกำรเข้ำท ำงำนกับบริษัทในเครือฟำร์อีสท์กรุ๊ป อีกทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีแววโดดเด่นยังได้รับทุนจำกเอไอเอส
ในกำรถ่ำยท ำหนังโฆษณำที่คิดขึ้นจริงเพื่อลงสื่อจริงในยูทูป และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียต่ำงๆ  

    โครงกำรนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษำ และนักกำรโฆษณำรุ่นใหม่ และเป็นกำรตอกย้ ำวิสัยทัศน์ของ 

บริษัทฯในกำรเป็น “ผู้น าในการสร้างความส าเร็จของลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์” (The Leader in Creative 
Business Solutions) โดยกำรใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำดมำผสมผสำนกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท ำให้เกิด
งำนโฆษณำที่สำมำรถสื่อสำรไปถึงผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำมเป้ำหมำยทำงกำรตลำด  

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
         การควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 218 (2/2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมด้วย โดยคณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
ประจ ำปี 2559 มีกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ บมจ.ฟำร์อีสท์ ดีดีบี แบ่งเป็นด้ำนต่ำงๆ รวม 5 ส่วนดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร 

 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้จัดท ำจรรยำบรรณพนักงำน มีจริยธรรมในกำรท ำ
ธุรกิจยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรท ำงำนตำมสำยงำน มีกำรก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมสำยงำนไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำง
เหมำะสมระหว่ำงกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำรและพนักงำน  

2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง  

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ได้ก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น มีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อยปี
ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจำรณำรำยงำนประเด็นที่ส ำคัญเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดควำมเสี่ยงนั้น และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบและพิจำรณำ  

3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน ตำม
โครงสร้ำงขององค์กร และก ำหนดนโยบำยกลยุทธ์ เป้ำหมำยรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วย
สนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทที่วำงไว้ รวมทั้งมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในช่วยใน
กำรสอบทำนติดตำมประเด็นปัญหำหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจำกกำรปฏิบัติงำนได้รับกำรพิจำรณำและแก้ไขจำกฝ่ำย
บริหำรได้ทันเวลำและเหมำะสม 
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4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัท จัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ส ำคัญ เชื่อถือได้ เพื่อน ำ เสนอต่อกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถำนกำรณ์และเท่ำเทียม
กับตลำดกำรแข่งขัน 

 บริษัท มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน เพื่อรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญต่อคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งกำรจัดประชุมร่วมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนเพื่อสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยที่
ส ำคัญและเป้ำหมำยของบริษัท เพื่อให้กำรสื่อสำรข้อมูลภำยในมีประสิทธิภำพ เหมำะสมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ภำยในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 กำรสื่อสำรให้กับบุคคลภำยนอก บริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ส่งข้อร้องเรียน หรือ กำรให้
ค ำแนะน ำปรึกษำที่ส ำคัญได้หลำยช่องทำง เช่น ทำงเวปไซต์ของบริษัท ทำงอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตรำชเทวี กทม. 
10400  

5.  ด้านระบบการติดตามและประเมินผล 

 บริษัท มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เมื่อไหร่
ที่มีผลของควำมแตกต่ำง บริษัทมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและพนักงำนเพื่อปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้
เหมำะสม และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

 บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกระดับ และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งเป็น
หน่วยงำนอิสระที่ปฏิบัติหน้ำที่และได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตำมที่บริษัท ได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎ
บัตร ในกำรสนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ ก ำหนดมำตรกำรหรือ
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสมทันเวลำ 

บริษัท มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำนโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำก
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกำรปฏิบัติงำนทุกแผนก เพื่อจัดระดับควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และหำมำตรกำร
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง หลีกเลี่ยง ก ำจัด โอน หรือ ยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นตำมควำมเหมำะสม 

โดยสรุปภำพรวมของกำรกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทในปี 2559 นั้น กำรประชุม
ร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในทุกไตรมำส 

ผู้สอบบัญชีมีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่ส ำคัญ
ในกำรตรวจสอบ ตรวจทำน ได้น ำประเด็นเหล่ำนั้นมำรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบและพิจำรณำจึงมี
ควำมเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษัทนั้นมีควำมเพียงพอและเหมำะสม 
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12.  รายการระหว่างกัน 
รำยกำรระหว่ำงกันในปี 2559 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรำยกำรส่วนใหญ่คือลูกหนี้กำรค้ำ ค่ำบริกำรรับ และ

ค่ำบริกำรจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณำ ระหว่ำงบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็น
กำรค้ำปกติและยุติธรรมที่บริษัทท ำธุรกรรมกับบุคคลต่ำง ๆ ในวงกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำร
เป็นไปตำมปกติของกำรค้ำ มิได้กระท ำเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตำมรำยละเอียดใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5. 

ส ำหรับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่งเป็นรำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท ได้
ขออนุมัติกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 208 (1/2559) เมื่อวันที่ 
28 มกรำคม 2559 พอสรุปได้ดังนี้ 

- รำยละเอียดของสินทรัพย์หรือบริกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันด้ำนรำยรับ ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทในวงเงนิไม่เกิน 4,869,000.00 บำท 

- กรรมกำรที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสทิธิออกเสียง 

รำยกำรระหว่ำงกันที่เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร ปี 2559 ประกอบด้วย  

ค่าบริการรับ 

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ค่าเช่าอาคาร
พร้อมที่จอดรถ 

(บาท) 

ค่าที่ปรึกษารับ 
(บาท) 

1. บจ.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย) กรรมกำร
ร่วมกัน 

2,778,800.00 180,000.00 

2. บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม) ” 1,432,800.00 180,000.00 

3. บจ.พินนำเคิลทรำเวิล ” 65,280.00  

4. บจ.ชัยลดำดล ” 36,000.00  

5.  บจ. อิมเมจเฟิร์ส ” 172,800.00  

รวมทั้งสิ้น 4,485,680.00 360,000.00 

หมายเหตุ :  

-  ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จ านวนเงิน 4,485,680.00 บาท บริษัทได้ท ำสัญญำให้เช่ำอำคำรบำงส่วน
พร้อมที่จอดรถ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวม 5 รำย โดยสัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 1 ปี กำรก ำหนดรำคำขึ้นอยู่กับท ำเล
ที่ตั้งและต้นทุนในกำรลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถำมรำคำค่ำเช่ำ ต่อตำรำงเมตรจำกอำคำรที่ตั้งอยู่ในท ำเลเดียวกัน  

-  ค่าที่ปรึกษารับ จ านวนเงิน 360,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษำด้ำนงำนบุคคลและคอมพิวเตอร์
ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 รำย โดยพิจำรณำจำกลักษณะของกำรใช้บริกำร ควำมยำกง่ำย และขอบข่ำยของกำร
ให้บริกำร 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกันในอนาคต 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตยังคงด ำเนินต่อไป เพรำะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตำมธุรกิจปกติ

ทำงกำรค้ำ จะมีปริมำณมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบำยต่อรองตำมรำคำตลำดของธุรกิจ
นั้นๆ โดยค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผล ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับกำรดูแลผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตำมเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
('000 บำท) 

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ข้อมูลงบการเงินรวม    
รำยได้จำกค่ำนำยหน้ำและบริกำร 739,966 737,352  731,553  
รำยได้รวม 831,486 823,726  808,669  
ก ำไรข้ันต้น 326,717 326,400  305,230  
ก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ 135,098 128,113   84,824  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 115,584 110,165   73,702  
สินทรัพย์รวม 1,649,266 1,453,040  1,363,275  
หนี้สินรวม 548,121 437,282  405,183  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,101,145 1,015,757  958,092  
    
อัตราส่วนทางการเงิน  

  อัตราส่วนสภาพคล่อง  
  อ้ตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.72  1.80   1.93  

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.71  1.79   1.88  
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.25  0.40   0.26  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 4.32  4.93   4.52  
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84  74   81  
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 3.18  3.68   3.66  
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 115  99   98  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  

  อัตรำก ำไรข้ันต้น (%) 44.15  44.27   41.72  
อัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ (%) 15.62  14.94   10.07  
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม (%) 7.45  7.82   5.52  
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.92  11.16   7.87  
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 14.10  13.61   9.08  
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท) *7.00  6.00  5.00  
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 147.23  135.81   128.10  
*ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษำยน 2560 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ใน

กำรเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำวได้
จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) โดยพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติ
อย่ำงสม่ ำเสมอ ประกอบกับกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบระมัดระวัง และประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ มี
กำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ตลอดจนแสดงค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้
งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ  

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจน
จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำร
บันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย 
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ  

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ ได้ท ำหน้ำที่สอบทำน
เก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฎใน
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
แล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำ กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำงบกำรเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ได้จัดท ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 (นำยบุญชยั โชควฒันำ)  (นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล) 

 ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผู้จัดกำร 
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รายงานของผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย  

ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) 

และบริษัทย่อย และ ของเฉพำะบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) ตำมล ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด 
(มหำชน) ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วน

ของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมคว ำม
รับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ 

เงินลงทุนระยะยาว 
ความเสี่ยง 

ตำมที่ปรำกฎในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 419.56 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม ซึ่งในจ ำนวนเงินดังกล่ำวประกอบด้วยตรำสำรทุนที่
ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด จ ำนวน 31.44 ล้ำนบำท โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
กำรด้อยค่ำ ซึ่งมูลค่ำของเงินลงทุนไม่มีรำคำอ้ำงอิงในตลำดซื้อขำยคล่อง 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดโดยพิจำรณำจำก
ผลตอบแทนเงินปันผล และจำกงบกำรเงินล่ำสุดที่น่ำเชื่อถือของบริษัทที่ลงทุน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนโดยใช้ข้อมูลจำกงบ
กำรเงินดังกล่ำว 

ข้อมูลอื่น  
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2559 แต่ไม่

รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ซึ่งคำดว่ำ
รำยงำนประจ ำปี 2559 จะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำร
อ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกับ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญหรือไม่  

เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่ก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผลคือ ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิด
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จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมเหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึงกำรใช้วิธีกำรที่ปรำกฏในภำคผนวก 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ง
ข้ำพเจ้ำพบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณ ที่
เก่ียวข้องกับควำมเป็นอิสระและสื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำ
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำ
ได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

 

 

 

 

(นำยอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3500 

 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 

กรุงเทพฯ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 
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ภาคผนวก 
กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึงกำรใช้วิธีกำรดังต่อไปนี้ 

- ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำ
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
เหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำม
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
ข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำร
บันทึกรำยกำรหรือแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุ่มบริษัท 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร 

- สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและ
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้
ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยที่
เก่ียวข้องในงบกำรเงินรวม หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึ งกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร 

- ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ 
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หนว่ย : บาท

2559 % 2558 % 2557 % 1 มกราคม 2557 % 2559 % 2558 % 2557 % 1 มกราคม 2557 %
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122,617,041.71        7.43       156,429,908.71        10.77     296,890,618.90        21.78     276,482,275.24        21.40    47,480,561.82          5.16      12,617,132.97          1.53       94,919,176.81         11.45     106,984,329.69      13.34     
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ  353,179,039.25        21.41     144,793,232.47        9.96       96,518,082.91          7.08      104,006,529.58        8.05      148,733,066.33        16.16    81,166,012.22          9.81       74,125,662.91         8.94       98,006,529.58        12.22     
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ  368,509,287.40        22.34     396,355,992.78        27.28     288,157,827.31        21.14     284,887,810.36        22.05    153,408,171.02        16.67    182,929,159.54        22.12     167,858,930.51        20.25     139,537,784.94      17.40     
งานระหว่างท า 659,866.52              0.04       -                         -        -                         -        -                         -       269,266.52              0.03      -                         -         -                         -         -                       -        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 844,965,234.88        51.23     697,579,133.96        48.01     681,566,529.12        49.99     665,376,615.18        51.51    349,891,065.69        38.02    276,712,304.73        33.46     336,903,770.23        40.64     344,528,644.21      42.96     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน  12,500,000.00          0.76       12,500,000.00          0.86       12,500,000.00          0.92      18,500,000.00          1.43      5,000,000.00            0.54      5,000,000.00           0.60       5,000,000.00           0.60       12,000,000.00        1.50      
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ  164,965,108.47        10.00     149,605,297.84        10.30     131,557,078.65        9.65      113,749,547.24        8.81      7,463,132.07            0.81      10,663,132.07          1.29       11,195,809.39         1.35       10,925,137.31        1.36      
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ  -                         -        -                         -        -                         -        -                         -       7,259,400.00            0.79      4,859,400.00           0.59       4,859,400.00           0.59       4,859,400.00          0.61      
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ   419,569,176.59        25.44     397,704,776.24        27.37     338,384,695.59        24.82     297,464,766.33        23.03    368,092,533.07        40.00    347,941,706.51        42.07     285,811,172.96        34.47     247,666,142.91      30.88     
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ   196,928,578.18        11.94     182,088,345.29        12.53     185,884,510.82        13.64     191,591,561.62        14.83    177,815,643.60        19.32    172,250,118.12        20.83     174,470,351.19        21.04     178,653,099.32      22.28     
ภาษีถูกหัก ณ ที่จา่ยรอขอคืน 9,003,395.05            0.55       13,291,994.04          0.91       13,072,510.52          0.96      4,281,708.80            0.33      4,540,247.24            0.49      9,574,053.47           1.16       10,716,414.64         1.29       3,247,616.98          0.40      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,334,949.77            0.08       269,962.92              0.02       309,178.16              0.02      779,048.92              0.06      169,914.64              0.02      102,376.64              0.01       102,376.64              0.01       102,376.64            0.01      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 804,301,208.06        48.77     755,460,376.33        51.99     681,707,973.74        50.01     626,366,632.91        48.49    570,340,870.62        61.98    550,390,786.81        66.54     492,155,524.82        59.36     457,453,773.16      57.04     

รวมสินทรัพย์ 1,649,266,442.94      100.00   1,453,039,510.29      100.00   1,363,274,502.86     100.00   1,291,743,248.09      100.00  920,231,936.31        100.00  827,103,091.54        100.00    829,059,295.05        100.00    801,982,417.37      100.00   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์
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หนว่ย : บาท

2559 % 2558 % 2557 % 1 มกราคม 2557 % 2559 % 2558 % 2557 % 1 มกราคม 2557 %
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนีอ้ื่น 455,327,262.54        27.61     385,938,044.84        26.56     351,108,233.50        25.75     300,147,230.87        23.24    146,752,973.18        15.95    142,707,405.55        17.25     165,179,482.04        19.92     132,541,659.17      16.53     

             เงินรับล่วงหนา้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,333,500.00          2.02       -                         -        -                         -        -                         -       33,333,500.00          3.62      -                         -         -                         -         -                       -        
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  3,909,405.65            0.24       2,509,799.75            0.17       645,043.41              0.05      1,493,015.30            0.12      -                         -       -                         -         -                         -         -                       -        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 492,570,168.19        29.87     388,447,844.59        26.73     351,753,276.91        25.80     301,640,246.17        23.35    180,086,473.18        19.57    142,707,405.55        17.25     165,179,482.04        19.92     132,541,659.17      16.53     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,987,413.57            0.42       3,545,721.34            0.24       5,483,016.23           0.40      2,718,980.34            0.21      10,397,800.81          1.13      6,482,209.90           0.78       8,480,550.18           1.02       6,233,755.18          0.78      
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 47,739,793.34          2.89       44,464,865.34          3.06       47,694,708.34          3.50      51,357,081.00          3.98      27,659,856.34          3.01      26,126,984.34          3.16       26,242,139.34         3.17       34,107,313.00        4.25      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น 824,000.00              0.05       824,000.00              0.06       252,000.00              0.02      132,000.00              0.01      1,121,500.00            0.12      1,080,500.00           0.13       508,500.00              0.06       388,500.00            0.05      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 55,551,206.91          3.37       48,834,586.68          3.36       53,429,724.57          3.92      54,208,061.34          4.20      39,179,157.15          4.26      33,689,694.24          4.07       35,231,189.52         4.25       40,729,568.18        5.08      
รวมหนีสิ้น 548,121,375.10        33.23     437,282,431.27        30.09     405,183,001.48        29.72     355,848,307.51        27.55    219,265,630.33        23.83    176,397,099.79        21.33     200,410,671.56        24.17     173,271,227.35      21.61     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00          4.55       75,000,000.00          5.16       75,000,000.00          5.50      75,000,000.00          5.81      75,000,000.00          8.15      75,000,000.00          9.07       75,000,000.00         9.05       75,000,000.00        9.35      

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000.00          4.55       75,000,000.00          5.16       75,000,000.00          5.50      75,000,000.00          5.81      75,000,000.00          8.15      75,000,000.00          9.07       75,000,000.00         9.05       75,000,000.00        9.35      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 95,000,000.00          5.76       95,000,000.00          6.54       95,000,000.00          6.97      95,000,000.00          7.35      95,000,000.00          10.32    95,000,000.00          11.49     95,000,000.00         11.46     95,000,000.00        11.85     
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 87,085.15                0.01       87,085.15                0.01       -                         -        -                         -       -                         -       -                         -         -                         -         -                       -        
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว
ส ารองตามกฎหมาย  7,500,000.00            0.45       7,500,000.00            0.52       7,500,000.00           0.55      7,500,000.00            0.58      7,500,000.00            0.82      7,500,000.00           0.91       7,500,000.00           0.90       7,500,000.00          0.94      

ยังไม่ได้จดัสรร 777,664,791.37        47.15     716,924,759.85        49.34     652,312,401.20        47.85     638,063,264.40        49.40    432,582,059.63        47.01    399,413,005.65        48.29     369,848,996.02        44.61     375,848,306.20      46.86     
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 91,916,041.79          5.57       73,766,877.07          5.08       83,080,196.31          6.09      75,223,555.40          5.82      90,884,246.35          9.88      73,792,986.10          8.92       81,299,627.47         9.81       75,362,883.82        9.40      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,047,167,918.31      63.49     968,278,722.07        66.64     912,892,597.51        66.96     890,786,819.80        68.96    700,966,305.98        76.17    650,705,991.75        78.67     628,648,623.49        75.83     628,711,190.02      78.39     
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 53,977,149.53          3.27       47,478,356.95          3.27       45,198,903.87          3.32      45,108,120.78          3.49      -                         -       -                         -         -                         -         -                       -        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,101,145,067.84      66.77     1,015,757,079.02      69.91     958,091,501.38        70.28     935,894,940.58        72.45    700,966,305.98        76.17    650,705,991.75        78.67     628,648,623.49        75.83     628,711,190.02      78.39     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,649,266,442.94      100.00   1,453,039,510.29      100.00   1,363,274,502.86     100.00   1,291,743,248.09      100.00  920,231,936.31        100.00  827,103,091.54        100.00    829,059,295.05        100.00    801,982,417.37      100.00   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

76 
 

 

2559 % 2558 % 2557 % 2559 % 2558 % 2557 %
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้จากการให้บริการและค่านายหนา้  739,966,192.93        100.00 737,352,671.77        100.00 731,553,224.45        100.00 285,041,590.63        100.00 302,233,032.21        100.00 328,319,807.53        100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหนา้  (413,249,468.04)       (55.85) (410,952,585.12)       (55.73) (426,323,357.05)       (58.28) (145,778,824.06)       (51.14) (152,495,930.97)       (50.46) (172,741,328.17)       (52.61)
ก าไรขั้นต้น 326,716,724.89        44.15 326,400,086.65        44.27 305,229,867.40        41.72 139,262,766.57        48.86 149,737,101.24        49.54 155,578,479.36        47.39
 รายได้เงินปันผล 5,241,751.30            0.71 5,152,284.28            0.70 4,279,867.00           0.59 54,236,287.30          19.03 43,731,664.28          14.47 41,215,627.00          12.55
 รายได้อื่น 50,271,337.65          6.79 47,806,430.97          6.48 44,398,731.81          6.07 28,059,607.37          9.84 27,345,370.20          9.05 24,348,094.80          7.42
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 382,229,813.84        51.66 379,358,801.90        51.45 353,908,466.21        48.38 221,558,661.24        77.73 220,814,135.72        73.06 221,142,201.16        67.36
ค่าใช้จา่ยในการบริการและบริหาร  (283,138,988.65)       (38.26) (284,659,886.68)       (38.61) (297,521,057.59)       (40.67) (137,542,927.26)       (48.25) (147,913,815.92)       (48.94) (173,864,498.59)       (52.96)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 36,006,804.07          4.87 33,414,176.51          4.53 28,436,819.33          3.89 -                         -       -                         -       -                         -         
ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  135,097,629.26        18.26 128,113,091.73        17.37 84,824,227.95          11.60 84,015,733.98          29.47 72,900,319.80          24.12 47,277,702.57          14.40
 ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  (19,513,268.75)         (2.64) (17,947,965.56)         (2.43) (11,122,544.49)         (1.52) (5,846,680.00)           (2.05) (5,836,310.17)           (1.93) (1,521,148.75)          (0.46)
 ก าไรรวมส าหรับปี 115,584,360.51        15.62 110,165,126.17        14.94 73,701,683.46          10.07 78,169,053.98          27.42 67,064,009.63          22.19 45,756,553.82          13.94
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       
  รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
   ผลก าไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ส าหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน -                         -                         (1,716,107.08)          (0.23) -                         -                         930,170.00 0.28
    ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

ส าหรับรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ -                         -                         343,221.42              0.05 -                         -                         (186,034.00) (0.06)
   รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  22,893,104.13          3.09 (11,994,560.66)         (1.63) 10,195,828.76          1.39 21,364,075.31          7.50 (9,383,301.71)           (3.10) 7,420,929.56           2.26
   ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
       ส าหรับรายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ (4,578,620.82)           (0.62) 2,398,912.13            0.33 (2,039,165.75)          (0.28) (4,272,815.06)           (1.50) 1,876,660.34            0.62 (1,484,185.91)          (0.45)
 ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี 18,314,483.31          2.48 (9,595,648.53)           (1.30) 6,783,777.35           0.93 17,091,260.25          6.00 (7,506,641.37)           (2.48) 6,680,879.65           2.03
 ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 133,898,843.82        18.10 100,569,477.64        13.64 80,485,460.81          11.00 95,260,314.23          33.42 59,557,368.26          19.71 52,437,433.47          15.97

การแบ่งปันก าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 105,740,031.52        14.29 102,112,358.65        13.85 68,122,022.47          9.31 78,169,053.98          27.42 67,064,009.63          22.19 45,756,553.82          13.94
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 9,844,328.99            1.33 8,052,767.52            1.09 5,579,660.99           0.76 -                         -       -                         -       -                         -         

115,584,360.51        15.62 110,165,126.17        14.94 73,701,683.46          10.07 78,169,053.98          27.42 67,064,009.63          22.19 45,756,553.82          13.94

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 123,889,196.24        16.74 92,799,039.41          12.59 74,605,777.72          10.20 95,260,314.23          33.42 59,557,368.26          19.71 52,437,433.47          15.97
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 10,009,647.58          1.35 7,770,438.23            1.05 5,879,683.09           0.80 -                         -       -                         -       -                         -         

133,898,843.82        18.10 100,569,477.64        13.64 80,485,460.81          11.00 95,260,314.23          33.42 59,557,368.26          19.71 52,437,433.47          15.97

ก าไรต่อหุ้น  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท) 14.10                      13.61                      9.08                       10.42                      8.94                        6.10                       
            จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนกั (หุ้น) 7,500,000                7,500,000                7,500,000                7,500,000                7,500,000                7,500,000                

งบการเงินรวม                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ                                  หนว่ย:บาท

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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 หนว่ย : บาท

2559 2558 2557 2559 2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน: (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 135,097,629.26    128,113,091.73   84,824,227.95     84,015,733.98   72,900,319.80      47,277,702.57      
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ (จา่ย) 

จากกิจกรรมการด าเนนิงาน
ค่าเส่ือมราคา 7,254,946.68       8,621,279.69       10,857,399.36     5,069,654.66     6,119,599.01       7,105,010.45       

     ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 78,117.86           17,019.37           -                    -                  -                     -                     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (36,006,804.07)    (33,414,176.51)    (28,436,819.33)    -                  -                     -                     
(ก าไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม 847,057.44          -                    -                    (525,643.33)      -                     -                     
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ -                     -                    4,776,228.66       -                  -                     4,776,228.66       
ตัดจ าหนา่ยหนีสู้ญ -                     -                    42,196.26           -                  -                     -                     
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 4,246,931.00       4,603,188.00       5,272,260.52       2,504,875.00     2,574,255.00       3,182,302.52       
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น 253,248.75          723,554.75         (724,100.50)        253,248.75       723,554.75          785,700.00          
รายการก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (694,896.69)         -                    -                    (581,128.16)      -                     -                     
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ) -                     -                    -                    -                  -                     (724,100.50)         
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (246,836.67)         (236,132.45)        (510,600.66)        (246,836.67)      (169,640.34)         (308,590.13)         
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 8,081.27             (18,779.44)          (232,426.02)        8,081.27           (18,779.44)           (233,817.12)         
ตัดจ าหนา่ยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ย 62,861.11           -                    -                    31,261.11         -                     -                     
ประมาณการหนีสิ้น 3,239,859.00       -                    -                    -                  -                     -                     
รายได้อื่นจากการตัดเจา้หนีก้ารค้าและค่าใช้จา่ยค้างจา่ย -                     -                    (251,998.36)        -                  -                     -                     
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                     -                    -                    (48,994,536.00)  (38,579,380.00)     (36,935,760.00)     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,241,751.30)      (5,152,284.28)      (4,279,867.00)      (5,241,751.30)    (5,152,284.28)      (4,279,867.00)      

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
และหนีสิ้นจากการด าเนนิงาน 108,898,443.64    103,256,760.86   71,336,500.88     36,292,959.31   38,397,644.50      20,644,809.45      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 31,038,624.12     (108,179,386.00)  (7,560,278.34)      33,238,550.58   (15,051,449.59)     (12,219,732.82)     
งานระหว่างท า (659,866.52)         -                    7,332,900.70       (269,266.52)      -                     (13,175,026.63)     
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน -                     -                    6,000,000.00       -                  -                     7,000,000.00       
ภาษีถูกหัก ณ ที่จา่ยรอขอคืน (3,940,024.20)      (3,305,220.41)      (9,065,068.01)      (2,434,991.43)    (1,943,375.72)      (7,468,797.66)      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,064,986.85)      39,215.24           469,870.74         (67,538.00)        -                     -                     

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 หนว่ย : บาท

2559 2558 2557 2559 2558 2557
การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นด าเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนีอ้ื่น 66,149,358.70     34,829,811.34     51,214,390.80     4,045,567.63     (22,472,076.49)     32,637,822.87      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น -                     572,000.00         120,000.00         41,000.00         572,000.00          120,000.00          
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 200,421,548.89    27,213,181.03     119,848,316.77   70,846,281.57   (497,257.30)         27,539,075.21      
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (19,250,591.42)    (15,621,592.01)    (18,371,228.91)    (6,203,904.15)    (5,957,990.12)      (8,413,371.31)      
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 8,165,762.08       3,085,736.89       274,266.29         7,437,536.55     3,085,736.89       -                     
จา่ยผลประโยชนพ์นกังาน (972,003.00)         (7,833,031.00)      (10,476,664.18)    (972,003.00)      (2,689,410.00)      (10,117,306.18)     
     เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 188,364,716.55    6,844,294.91       91,274,689.97     71,107,910.97   (6,058,920.53)      9,008,397.72       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง (207,690,910.09)   (48,275,149.56)    12,488,446.67     (66,985,925.95)  (7,040,349.31)      23,880,866.67      
 เงินสดจา่ยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                    -                    (2,400,000.00)    -                     (785,700.00)         
 เงินสดจา่ยซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                     -                    (270,672.08)        -                  -                     (270,672.08)         
เงินสดรับล่วงหนา้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 33,333,500.00     -                    -                    33,333,500.00   -                     -                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                     532,677.32         -                    -                  532,677.32          -                     
เงินสดจา่ยซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอื่น (184,545.00)         (73,037,390.00)    (35,000,000.00)    -                  (73,037,390.00)     (30,000,000.00)     
เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,244,545.00       -                    -                    -                  -                     -                     
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม 960,000.00          -                    -                    960,000.00       -                     -                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -                     999,193.94         -                    -                  800,000.00          -                     
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 16,599,936.00     14,833,280.00     10,899,960.00     48,994,536.00   38,579,380.00      36,935,760.00      
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,241,751.30       5,152,284.28       4,279,867.00       5,241,751.30     5,152,284.28       4,279,867.00       
เงินสดจา่ยเพื่อซ้ืออุปกรณ์ (22,580,667.37)    (7,615,157.60)      (5,040,448.83)      (10,855,634.19)  (4,358,259.48)      (2,922,270.32)      
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 654,206.61          3,009,156.52       790,700.93         467,290.72       628,533.88          308,598.13          
เงินปันผลจา่ยแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (6,755,400.00)      (5,403,900.00)      (6,514,200.00)      -                  -                     -                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (177,177,583.55)   (109,805,005.10)  (18,366,346.31)    8,755,517.88     (38,743,123.31)     31,426,449.40      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จา่ยเงินปันผล (45,000,000.00)    (37,500,000.00)    (52,500,000.00)    (45,000,000.00)  (37,500,000.00)     (52,500,000.00)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (45,000,000.00)    (37,500,000.00)    (52,500,000.00)    (45,000,000.00)  (37,500,000.00)     (52,500,000.00)     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ (33,812,867.00)    (140,460,710.19)  20,408,343.66     34,863,428.85   (82,302,043.84)     (12,065,152.88)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 156,429,908.71    296,890,618.90   276,482,275.24   12,617,132.97   94,919,176.81      106,984,329.69    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 122,617,041.71    156,429,908.71   296,890,618.90   47,480,561.82   12,617,132.97      94,919,176.81      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2559 บริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) มีก ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรของบริษัท และบริษัท
ย่อย จ ำนวน 326.72 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2558 จ ำนวน 0.32 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.10 และมีก ำไรสุทธิส ำหรบั
ปี 115.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ ำนวน 5.42 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.92 สำเหตุของกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
และก ำไรสุทธินั้นมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมี รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำลดลง 17.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.69 ก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.11 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 
16.57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อัตรำก ำไรข้ันต้น (%) 44.15 44.27 41.72 
อัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ (%) 15.62 14.94 10.07 
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 10.92 11.16 7.87 

ในระหว่ำงปี 2559 รำยได้จำกกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ รวมถึงก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เล็กน้อย เนื่องจำก
ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมำตั้งแต่ปี 2557เป็นต้นมำ อีกทั้งมีเหตุกำรณ์กำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่9 ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี ท ำให้กิจกรรมและกำรโฆษณำได้หยุดชะงักชั่วครำว ท ำให้มีกำรตัด
งบโฆษณำและชะลอกำรใช้งบโฆษณำ ในช่วงเวลำดังกล่ำว 

รายได้รวมของบริษัท  

ส ำหรับปี 2559 รำยได้รวมประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ เงินปันผลรับ รำยได้อื่น 
และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 831.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน 7.76 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.94 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายได้จาการให้บริการและค่านายหน้า  

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำจ ำนวน 739.97 ล้ำนบำท 
เพิ่มข้ึน 2.62 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.35  

ในช่วงไตรมำส 4 ของทุกๆ ปี ลูกค้ำจะมีกำรใช้งบโฆษณำมำกกว่ำไตรมำสอื่น แต่เพรำะในปีนี้มีกำรหยุด
ด ำเนินกิจกรรมและกำรโฆษณำในช่วงกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9  

รายได้อื่น 

รำยได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ได้รวมส่วนลดจำกกำรบริหำรเงินสด ค่ำที่ปรึกษำรับ 
ดอกเบี้ยรับ ค่ำเช่ำรับ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน ก ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ และอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 91.52 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ ำนวน 5.15 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.96 สำเหตุหลักที่ท ำให้รำยได้อื่นเพิ่มขึ้นมำจำก
ส่วนลดจำกกำรบริหำรเงิน 6.06 ล้ำนบำท 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  

ในปี 2559 บริษัทได้รับส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 36.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2.60 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.78 เป็นผลมำจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม 

รายได้เงินปันผล 

รำยได้เงินปันผลในปี 2559 จ ำนวน 5.24 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปี 2558 จ ำนวน 0.09 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
1.75  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย ต้นทุนกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร ส ำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยรวม 696.39 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 0.78 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
0.11 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า  

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ จ ำนวน 413.25 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 
2558 จ ำนวน 2.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.56 และงบเฉพำะกิจกำรมีต้นทุนกำรให้บริกำรและค่ำนำยหน้ำ จ ำนวน 
145.78 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 6.72 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.41 ซึ่งเป็นกำรลดลงตำมสัดส่วนของ
รำยได้ที่ลดลงของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ของงบกำรเงินรวม 283.14 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลง 1.52 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.53 โดยบริษัทฯยังคงมีนโยบำยในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย  

ก าไรสุทธิรวม 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรรวมส ำหรับปี 2559 จ ำนวน 115.58 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ ำนวน 
5.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.91 โดยแบ่งเป็น 

- ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทส ำหรับปี 2559 จ ำนวน 105.74 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปีก่อน 3.63 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 3.55  

- ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 9.84 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปีก่อน 1.79 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 22.24 

ฐานะการเงิน  

สินทรัพย์ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 จ ำนวน 1,649.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
196.23 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 13.50 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 147.39 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 21.13 ส่วนที่เพิ่ม
ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และงำนระหว่ำงท ำ 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการท างาน ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อัตรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพยร์วม (%) 7.45 7.82 5.52 
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อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 จำกร้อยละ 
7.82 เป็นร้อยละ 7.45 บริษัทฯยัง มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรด ำเนินงำนและสำมำรถท ำก ำไรให้เพิ่มขึ้นในปี 2559 นี้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2559 จ ำนวน 122.62 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อน 33.81 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 21.61 เป็นผลมำจำกกำรลดลงเพื่อน ำเงินไปฝำกประจ ำไว้ในสถำบัน
กำรเงินและกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ อัตรำส่วนสภำพคล่องมีดังนี้ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 1.72 1.80 1.93 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.71 1.79 1.88 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด (เทำ่) 0.25 0.40 0.26 

ณ สิ้นปี 2559 อัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.72 ลดลงจำกปีก่อน 0.08 เท่ำ และอัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็ว ลดลงจำกปีก่อน 0.08 เท่ำ บริษัทยังมีสภำพคล่องในระดับที่สูงและปกติ ซึ่งบริษัทยังมีควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรงำนและด ำเนินกิจกำรได้  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำสุทธิและลูกหนี้อื่น จ ำนวน 368.51 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 
2558 จ ำนวน 27.85 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.03 สำเหตุของกำรลดลงมำจำกในไตรมำส 4 ลูกค้ำมีกำรระงับและ
ชะลอกำรใช้งบโฆษณำในช่วงกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวใน รัชกำลที่ 9 

ในปี 2559 ลูกหนี้กำรค้ำที่มีอำยุหนี้เกิน 3 เดือน มีจ ำนวน 10.78 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 3.07 % ของ
ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เทียบจำกปีก่อนลดลง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนปี 2558 เท่ำกับ 3.32 %  

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 4.32 4.93 4.52 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84 74 81 

จำกอัตรำส่วนของ ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2559 บริษัทได้มีกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อให้มี
ประสิทธิภำพ และบริษัทยังมีควำมเชื่อมั่นในกำรติดตำมเร่งรัดกำรจัดเก็บเงินอย่ำงใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของบริษัท  

หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 จ ำนวน 548.12 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปี 2558 จ ำนวน 
110.84 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 25.35 ประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น จ ำนวน 455.33 ล้ำนบำทเพิ่มจำกปี 
2558 จ ำนวน 69.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.98 ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย จ ำนวน 3.91 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปีก่อน 1.41 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 55.74 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หนี้ (เทำ่) 3.18 3.68 3.66 
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้เฉลี่ย (วนั) 115 99 98 
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 ณ สิ้นปี 2559 ระยะเวลำกำรช ำระหนี้เฉลี่ย 115 วัน ไมไ่ด้มีสำเหตุจำกสภำพคล่องของบริษัท แต่เกิดจำก
เจ้ำหนี้บำงรำยไม่มำรับเงนิตำมก ำหนดเวลำทีไ่ด้นดัหมำยไว้ จึงท ำให้ต้องเลื่อนระยะเวลำกำรช ำระเงินออกไปใน
เดือนถัดไป 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 55.55 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.72 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 13.76 สำเหตุมำจำกหนี้สินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นรวมกัน 
6.22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.95  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2559 จ ำนวน 1,101.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 
2558 จ ำนวน 85.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.40 สำเหตุจำกผลประกอบกำรที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 

         (หน่วย : ล้ำนบำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 156.43 
เงินสดเปลี่ยนแปลงสทุธิจำก 
- กิจกรรมด ำเนินงำน   188.36 
- กิจกรรมลงทุน  (177.17) 
- กิจกรรมจัดหำเงิน  (45.00) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลดลงสุทธิ  (33.81) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 2559 122.62 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง จำก 156.43 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 122.62 ล้ำนบำท 
ลดลง 33.81 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.61 สำเหตุหลักที่ฐำนะเงินสดลดลงมีดงันี้  

- เงินลงทนุชั่วครำวเพิ่มขึ้น 159.42 ล้ำนบำท 

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

ควำมเหมำะสมโครงสร้ำงของเงนิทุน  
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อัตรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.50 0.43 0.42 

บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพียง 0.50 เท่ำ ซึ่งเพิ่มจำกปีก่อนเพียงเล็กน้อย บริษัทยังไม่มี
ภำระหนี้สินในกำรกู้ยืมเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่ อมีโอกำสที่จะ
ขยำยตัวทำงธุรกิจ บริษัทยังมีควำมสำมำรถในกำรขยำยกำรลงทุนได้อย่ำงแน่นอน 
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สภาพคล่องที่ส าคัญ 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 844.97 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำหนี้สิน
หมุนเวียน เป็นจ ำนวนเงิน 296.84 ล้ำนบำท และบริษัทฯไม่มีภำระหนี้สินจำกเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัทยังมี
สภำพคล่องอย่ำงเพียงพอและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้อย่ำงชัดเจน 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
บริษัทและบริษัทย่อย ได้ติดตำมข้อมูลกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภำยในประเทศ และปัจจัยต่ำง ๆ ที่

มีผลกระทบต่อลูกค้ำของบริษัท ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การรับลูกค้าใหม่ 

 บริษัทและบริษัทย่อย ได้บริหำรควำมเสี่ยงในกำรพิจำรณำรับลูกค้ำใหม่ โดยต้องมีกำรตรวจสอบฐำนะ
กำรเงิน วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจอย่ำงรอบคอบ ในกำร
ด ำเนินธุรกิจกับลูกค้ำ 

2. การเสียลูกค้ารายใหญ่ 

 สภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจมีโอกำสสูญเสียลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งย่อมมี
ผลกระทบต่อรำยได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

3. การวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของบริษัท 

 จำกภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ ซึ่งมีผลต่อก ำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกค้ำของ
บริษัทย่อมท ำให้กำรใช้งบโฆษณำของบริษัทลูกค้ำ ต้องใช้อย่ำงรอบคอบ จึงมีกำรชะลอกำรใช้งบโฆษณำ ท ำให้มี
ผลกระทบต่อรำยได้ของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้บริหำรและทีมงำนต้องมีกลยุทธ์ มีกำรวำงแผนกำร
ท ำงำน ท ำควำมเข้ำใจ และเข้ำถึงแนวควำมคิดของผู้บริโภคเพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดีให้กับลูกค้ำ รวมทั้งก ำหนด
นโยบำยที่ต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทด ำเนินกิจกำรไปได้อย่ำงมั่นคงต่อไป 

4. ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือ
ภัยธรรมชาติ  

 บริษัทไม่สำมำรถคำดคะเนเหตุกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบจำกกำรก่อกำรร้ำย วินำศกรรม รวมถึงกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ซึ่งอำจท ำให้บริษัทต้องระงับกำรให้บริกำร หรือ
กิจกรรมเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน มีผลท ำให้บริษัทสูญเสียรำยได้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้   
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2559 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(AuditFee) 

 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จ ำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2559 มีจ ำนวนเงินทั้งสิ้นดังนี้ 

  บมจ.ฟำร์อีสท์ ดีดบี ี จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม 584,000.00 บำท 
  บจก.เฟมไลน์ (บริษัทย่อย) จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม 270,000.00 บำท 
  บจก. สปริงบอร์ด พลสั (บริษัทย่อย) จ่ำยเป็นจ ำนวนเงินรวม  70,000.00 บำท 

2.  ค่าบริการอ่ืน  

 -ไม่มี- 

 

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

“บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอ
รับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคัญนอกจำกนี้บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว 

(3) บริษัทได้จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัท ได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว
บริษัท ได้มอบหมำยให้นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของนำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลไว้
แล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

   

1. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล กรรมกำรผู้จัดกำร ………………….....................…………….. 

2. นำยวชิำ  ลดำลลิตสกุล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ………………….....................…………….. 

3. นำงมำล ี ลีลำศิริวงศ ์ กรรมกำร ………………….....................…………….. 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
1. นำยบุญชยั โชควัฒนำ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(ปี 2513 – ปัจจบุัน) 

69 - ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สำขำนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยันเรศวร 
สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
- ปริญญำตรีศิลปศำสตร์ (รัฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ Wisconsin State 
University at Superior, U.S.A. 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 
  Direct Certification Program (DCP) 
68/2005 

5.47 บิดำนำงชัยลดำ ตันติเวชกุล และ
นำยชัยลดล โชควัฒนำ 

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

บริษัทจดทะเบียน 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรทีแ่ข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 
- บมจ.หลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุนเอ็ม
เอฟซี 
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 
 
- บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
- บมจ.สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง 
 
- จ ำนวน 16 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน์ 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 
- บจก.สปำ-ทูเดย์-ฟำร์อีสท์ (ประเทศ
ไทย) 
- บจก.เมียนมำร-์สปำ-ทูเดย์- 
ฟำร์อีสท ์
- บจก.มั้งค์โปรดักชั่น 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี- 

เอกสารแนบ 1 (หน้า 1) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2. นำยวศิน เตยะธิติ 
- รองประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(ปี 2517 – ปัจจบุัน) 

68 - ปริญญำตรี คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำร
บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 

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

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรทีแ่ข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
- ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- จ ำนวน 4 บริษัท 
 
- บจก.สปำ-ทูเดย์-ฟำร์อีสท์ (ประเทศ
ไทย) 
- บจก.เมียนมำร-์สปำ-ทูเดย์-ฟำร์
อีสท์ 
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ 
- บจก.สปริงบอร์ด พลัส 
- บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) 
- บจก.มีเดียอินไซต์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี     
3. นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล 
- รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
( 20 มีนำคม 2556 – ปัจจุบัน) 

62 - ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต วิทยำเขต
เพำะช่ำง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์  
- Mini MBA โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร รุน่ที่ 
30 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 106/2013 

0.08 -  
 
 
2546-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรทีแ่ข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- รองประธำนกรรมกำร 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.เฟมไลน์ 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    

เอกสารแนบ 1 (หน้า 2) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
4. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล 
- กรรมกำรผู้จัดกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน) 

40 - ปริญญำโท สำขำกำรค้ำและนโยบำย
ระหว่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยจอร์จเมสัน 
สหรัฐอเมริกำ 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director AccreditationProgram (DAP) 
55/2006 

4.08 บุตรนำยบุญชยั โชควัฒนำ  
2554-ปัจจุบัน 
 
 
2547-ปัจจุบัน 
 
2551-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรทีแ่ข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- จ ำนวน 5 บริษัท 
 
- บจก.สปำ-ทูเดย์-ฟำร์อีสท์ (ประเทศ
ไทย) 
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
5. นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ 
- กรรมกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและ
กฎหมำย 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(26 เม.ย.2543 – ปัจจุบัน) 

62 - ปริญญำตรี คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 2/2003 

0.03 -  
 
 
2532-ปัจจุบัน 
2533-ปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 

- ไม่มี 
- จ ำนวน 1 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน์ 
- บจก.อิมเมจเฟิร์ส 
- บจก.สปริงบอร์ด พลัส 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
6. นำยขจรศักดิ ์วันรัตน์เศรษฐ 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(6 ส.ค. 2545– ปัจจุบัน) 

69 - ปริญญำโทบัญชี Western Illinois 
University, U.S.A. 
- บัญชีบัณฑิต , จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรสอบบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 

- -  
2539-ปัจจุบัน 
2536-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ 
- จ ำนวน 1 บริษัท 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    

เอกสารแนบ 1 (หน้า 3) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
7. นำยอมร อัศวำนันท์ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) 
 

68 - ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
โบว์ลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกำ 
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 4/2003 

- -  
2542 – ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
2545-ปัจจุบัน 
 
2545-ปัจจุบัน 
2548-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน 
 
.2558-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ป ระ ธำนกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรอิสระ 
 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
- บมจ.ประชำอำภรณ์ 
 
- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 
- บมจ.กรุงเทพโสภณ 
 
 
 
-บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนเอ็ม
เอฟ ซี จ ำกัด (มหำชน) 
- จ ำนวน 1 บริษัท 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
8. นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท ์
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
ตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) 

70 - อัสสัมชัญ ศรีรำชำ 
- อัสสัมชัญพำณิชยกำร 
- Joint Venture Management Course, 
Insead University 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 3/2003 

- -  
2540-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ. สมโพธ์ิ เจแปนนิปปอนโคอะ 
ประกันภัย (ประเทศไทย)  
 
- จ ำนวน 1 บริษัท 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    

เอกสารแนบ 1 (หน้า 4) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
9. นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(11 ส.ค. 2554 – ปัจจบุัน) 

64 - ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์ (กำรเงินกำร
ธนำคำร) วิทยำลัยกำรค้ำ 
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำร) 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำบัตรวิทยำลัยปอ้งกันรำชอำณำจักร 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 99/2012 

- -  
.2558-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
 
 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
10. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ 
- กรรมกำร 
- ผู้จัดกำรทั่วไป 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(15 พ.ย. 2553– ปัจจุบัน) 

57 - ปริญญำตรีคณะนิเทศศำสตร์ สำขำ
สื่อสำรมวลชน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 87/2011 

- -  
 
 
8 มีนำคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.ดิจินคร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
11. นำยชัยลดล โชควัฒนำ 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
(26 เมษำยน 2556 – ปัจจุบัน) 

39 - ปริญญำตรีสำขำกรำฟฟิคดีไซน์ 
Marymount University รัฐเวอร์นิเจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
  Director Accreditation Program 
(DAP) 106/2013 

2.39 บุตรนำยบุญชยั โชควัฒนำ  
 
 
2553-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.มั้งค์โปรดักชั่น 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    

เอกสารแนบ 1 (หน้า 5) 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
12. นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 
- กรรมกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(25 เม.ย. 2557 - ปัจจบุัน) 

58 - ปริญญำโท กำรจัดกำรภำครัฐและ
ภำคเอกชนมหำบัณฑิต สถำบัน 
พัฒนบริหำรศำสตร์ คณะรัฐประศำสนศำสตร์ 
(เกียรตินิยม) 
- ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)  
คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
- ปริญญำบัตร หลักสูตรกำรป้องกัน
รำชอำณำจกัรภำครัฐเอกชนและกำรเมอืง 
(วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยำลัยปอ้งกันรำชอำณำจักร 
(วปอ.2555) 
  Director Certification Program (DCP) 
154/2011 

0.03 -  
 
 
2537– ปัจจบุัน 
 
2 มีนำคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประ ธำนกรรมกำรบริหำ รและ
กรรมกำรผู้จัดกำร 
- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 
 
- บมจ.ไทยวำโก้ 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
13. นำยอนุพล ภูวพูนผล 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรธุรกิจ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
(19 ส.ค.2545 -ปัจจุบัน) 

56 ปริญญำตรีคณะนิเทศศำสตร์ สำขำกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

- -  
 
 
.2558-ปัจจุบัน 
8 มีนำคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบีย 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 
- กรรมกำร 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.สปริงบอร์ด พลัส 
- บจก.ดิจินคร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
14. นำงพรวิไล ปิ่นวนิชกุล 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญช ี
(กุมภำพันธ์ 2544 -ปัจจุบัน) 

56 ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี 
- จ ำนวน 1 บริษัท 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
15. นำยชัพ หลิวอ ำพัน 
ผู้อ ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์  
(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน) 

58 ปริญญำตรี วำรสำรศำสตร์บัณฑิต คณะ
วำรสำรศำสตร์และสื่อมวลชนสำขำโฆษณำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
16. นำยพีระเดช จอ้ยจรูญ 
ผู้อ ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์  
(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน) 

58 ปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ สำขำศิลปะ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    

17. นำงสุนีย์ ชัยจิรำรักษ ์
ผู้อ ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์  
(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน) 

55 ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์บัณฑิต            
คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- -  
 
 
8 มีนำคม 2559 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมกำร 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
- บจก.ดิจินคร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
18. นำยก้องพันธ์ุ อปุถัมภ์รุ่งพงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยสร้ำงสรรค์  
(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน) 

53 ปริญญำโท นิเทศศำสตร์มหำบัณฑิต  
คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
19. นำงสำวรัชดำวรรณ ฤทธิรงค์ 
เลขำนุกำรบริษัท  
(15 พ.ย. 2559) 

56 -ปริญญำโทบรหิำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญช ี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
-ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) 
คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
*Company Secretary Program 
(CSP)74/2016  

0.004 -  
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

- ไม่มี 
- ไม่มี 
- ไม่มี 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งใดๆในกิจกำรหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ -ไม่มี-    
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เลขานุการบริษัท 
บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวรัชดำวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้กำร

บริหำรงำนของบริษัทด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับขอบเขตหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ให้ก ำหนดไว้ดังนี้ 

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
 ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
 ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของ

บริษัท 
 ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

3. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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ผู้บริหารของบริษัท 
ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟาร์อีสท์ 

ดีดีบี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บจก.เฟมไลน์ บจก.สปริงบอร์ด พลัส 1 2 3 4 5 A B C D E 

1. นำยบุญชัย โชควัฒนำ X, // , / X, //  X, //   // // // X,//,/  X,//,/  
2. นำยวศิน เตยะธิติ *, //  //   x, //,/ // //  #, 0  // // 
3. นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล // , /, 00 *, //, /            
4. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล **, // , / , 00     // //   //, /   // 
5. นำงสำววรำภรณ์  กุลสวัสด์ิภักดี //, 00   **,//, /          
6.  นำงมำลี ลีลำศิริวงศ์ // , / , 00 // , / //, / //         // 
7. นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ // , # , 0         #, 0  //  
8. นำยอมร อัศวำนันท์ // , # , 0          #,0,00   
9. นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ // , # , 0 , 00             
10. นำงฉัตรทอง  ทิพยกะลิน // , # , 0             
11. นำยอำทร เมฆนพรัตน์ // , /, 00    /         
12. นำยชัยลดล โชควัฒนำ //             
13. นำยอนุพล ภูวพูนผล /  //, /  /         
14.  นำยชัพ  หลิวอ ำพัน /             
15.  นำยพีระเดช  จ้อยจรูญ /             
16.  นำงสุนีย์ ชัยจิรำรักษ์ /    /         
17. นำยก้องพันธุ์  อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ /             

X = ประธานกรรมการ  * = รองประธานกรรมการ  ** = กรรมการผู้จัดการ  // = กรรมการ  / = ผู้บริหาร   
# = กรรมการอิสระ  0 = กรรมการตรวจสอบ  00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ช่อง 1 = บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น ช่อง 2 = บจก.ดิจินคร   ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ ์  ช่อง 4 = บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)   ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์  
A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง B = บมจ.สหพัฒนพิบลู  C= บมจ.ไอ.ซ.ีซี.อนิเตอร์เนชั่นแนล  D= บจก.ชัยลดาดล   E= บจก.พินนาเคิลทราเวลิ 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการ บจก. เฟมไลน์ จ ากดั 
1. นำยบุญชัย โชควัฒนำ X 
2. นำยวชิำ  ลดำลลิตสกุล *, / 
3. นำงมำล ี ลีลำศิริวงศ ์ / 
4. นำงเกษแก้ว อิทธิกุล **, / 
5. นำงพรรณพิศ จันทร์เอียง / 
6. นำยรัชพงค์  งำมพิสัย / 
7.  นำงชำลินี  ฮิรำโน / 

 

รายชื่อกรรมการ บจก. สปรงิบอร์ด พลัส 

1. นำยวศนิ  เตยะธิติ / 
2. นำงมำลี   ลีลำศิริวงศ ์ / 
3. นำยอนุพล ภูวพูนผล / 
หมำยเหตุ: X =  ประธำนกรรมกำร 

* =  รองประธำน 
** = กรรมกำรผู้จัดกำร 
/ =  กรรมกำร 

เอกสารแนบ 2  
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รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ชื่อ นำงสำวสุจิตรำ มำกะนิตย ์

ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

การศึกษา ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี

การอบรม หลักสูตร กำรเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กรโดยกำรควบคุมภำยใน 
และตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
- ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 3 



 

97 
 

 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
- ไม่มี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟำร์อีสท์ ดดีีบี จ ำกัด (มหำชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 212(2/2559) เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2559 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและไม่ได้เป็น
ผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ ำน ได้แก่  นำยขจรศักดิ์  วันรัตน์ เศรษฐ เป็นประธำน กรรมกำรตรวจสอบ นำยอมร  
อัศวำนันท์ นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และนำงสุรีย์ หมื่นนรินทร์  เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี  

ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย 
นำยขจรศักดิ ์ วันรัตน์เศรษฐ เข้ำร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นำยอมร อัศวำนันท์ เข้ำร่วมประชุม 3/4 ครั้ง  
นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท ์ เข้ำร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นำงฉัตรทอง ทิพยกะลิน เข้ำร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี 2559 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 4 
ครั้ง โดยมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหำร ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อสอบถำมถึงประเด็นที่
อำจมีผลกระทบที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถำมควำมคืบหน้ำในกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีกำรพิจำรณำและสอบทำนเรื่องต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบดังนี ้

1. สอบทำนข้อมูลที่ส ำคัญของรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 2559 โดยร่วมประชุมกับฝ่ำย
บริหำร ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี รวมถึงกำรสอบทำนประเด็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ กำร
เปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และมีผลกระทบในอนำคตที่อำจเกิดขึ้น รำยกำรที่ไม่ใช่รำยกำรปกติที่มีนัยส ำคัญ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีควำมเห็นรำยงำนทำงกำรเงิน งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย มีควำมถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและไม่พบรำยกำรใดที่อำจมีผลกระทบอันเป็นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงิน 

2. สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ ส ำนักงำน กลต. เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียน ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเป็นกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติทั่วไป ไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ควำมเป็นธรรมสมเหตุผล โดยไม่พบรำยกำรใดท่ีผิดปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ  

3. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึงค่ำตอบแทนในกำร
สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 และที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียน
เลขท่ี 3500 และ/หรือนำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นำงสำวกุลธิดำ ภำสุร
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5946 ในนำมบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เนื่องจำก 

 -  เป็นผู้มีคณุสมบัติทีม่ีควำมเป็นอิสระเพียงพอ เหมำะสมและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดย
ไม่มีควำมสมัพันธ์หรือมสี่วนได้เสยีกับบริษัท ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

เอกสารแนบ 5 (หน้า 1) 
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 -  มีมำตรฐำนในกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบและปฏิบตัิหน้ำที่เป็นอย่ำงดมีำตลอด  
 -  ให้ค ำแนะน ำ และใหค้ ำปรึกษำเกีย่วกับมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกมำใหม่ไดด้ีมีควำมชัดเจน 

4. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
และบริษัทในเครือประจ ำปี 2559 พบว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ
อันอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

5. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
เพื่อให้บรรลุตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนกำรตรวจสอบกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตำมนโยบำยของบริษัท ที่ได้
ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

6. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและก ำกับดูแลให้บริษัท และบริษัท
ย่อยด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของ กลต. และ 
ตลท. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

7. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบสอบ โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกฎ
บัตรและเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้ำที่ในกำรสอบทำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในปัจจุบัน  

8. กำรรำยงำนเกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อสงสัย คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท โดยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ไม่มีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งช้ีว่ำมีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

9. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัรำยงำนกำรปฏิบัตงิำนหรือเหตุกำรณท์ี่อำจ
มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำร จำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน โดยมีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์ และมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอตำมนโยบำยของบริษัท 

สรุปโดยรวมในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มี
ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้รับข้อมูลและควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

 

(นำยขจรศักดิ์ วันรตัน์เศรษฐ) 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟำร์อีสท์ ดีดีบี จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เนื่องจำกส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำน กำร
ประกอบธุรกิจ และกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อติดตำมและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ที่อำจมี
ผลกระทบต่อฐำนะกำรด ำเนินธุรกิจ ให้กำรบริหำรงำนมีควำมโปร่งใส มีจรรยำบรรณและธรรมำภิบำล  

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นขึ้น ประกอบด้วย นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล นำงมำลี  ลีลำศิริวงศ์ 
นำยอำทร เมฆนพรัตน์ นำยวิชำ ลดำลลิตสกุล นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นำงสุรีย์  หมื่นนรินทร์  
และนำยอนุพล ภวพูนผล และนำงสำวสุจิตรำ มำกะนิตย์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ โดยมีวำระกำร 
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี  

ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชมุร่วมกันรวมกัน 4 คร้ังโดย 
 นำยวชิิต  ตันติอนุนำนนท ์  เข้ำร่วมประชุม 4/4 คร้ัง 
 นำงชัยลดำ  ตันติเวชกุล   เข้ำร่วมประชุม 3/4 คร้ัง 
 นำงมำล ี ลีลำศิริวงศ ์  เข้ำร่วมประชุม 3/4 คร้ัง 
 นำยอำทร เมฆนพรัตน ์  เข้ำร่วมประชุม 3/4 คร้ัง 
 นำยวชิำ  ลดำลลิตสกุล  เข้ำร่วมประชุม 4/4 คร้ัง 
 นำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิภักด ี  เข้ำร่วมประชุม 3/4 คร้ัง 
 นำงสุรีย์  หม่ืนนรินทร ์  เข้ำร่วมประชุม 4/4 คร้ัง 
 นำยอนุพล ภวพูนผล  เข้ำร่วมประชุม 3/3 คร้ัง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นได้ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำน
และทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ตำมนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมบทบำท
หน้ำที่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำม
เสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตำมที่ได้ประกำศเจตนำรมณ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นได้ปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยตำมนัยดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วำงแผน และจัดระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้เกิด
ประสิทธิผลและควำมชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ส ำคัญเป็นล ำดับ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทรวมทั้งสื่อสำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 

3. ดูแลให้บริษัท มีกำรวำงกรอบบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยให้ควำมส ำคัญ
กำรรับทรำบสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 
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4. พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

โดยสรุป ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นได้มีกำรประชุม
เก่ียวกับควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนทั้งองค์กร ได้ประเมินควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้ำน มี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นเพื่อให้แก้ไขปัญหำที่ส ำคัญอย่ำงเร่งด่วนให้ทันท่วงที ได้มีกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญระดับองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 

 

 

        

 

     (นำยวชิิต ตนัติอนุนำนนท์) 

     ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  

 

      

 

 

 

 

 


