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ส่ ว นที่ 1  การประกอบธุ ร กิ จ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสําเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทําให้บริษัท
เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
การให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาด
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ยี่ ห้ อ ตราสิ น ค้ า โดยทางบริ ษั ท ได้ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ ป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ฉพาะทั่ ว โลกของดี ดี บี คื อ แบรนด์
คอนวิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง สามารถ
เติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและมีมิติที่เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding)
แบรนด์สวิทชิ่งเมทริกซ์ (Brand Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยน
จากการใช้สินค้าของคู่แข่งมาเป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อ
แบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและ
ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ(Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งนี้บริษัท
ได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟริสท์คลาวด์ (1stCloud) ที่สามารถย่นระยะเวลาการทํา
วิจัย และประหยัดงบประมาณมากขึ้น
การรับจ้างทําของ
บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ สื่อดิจิทัล สื่อกลางแจ้ง ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทําแผนการประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมการตลาดต่างๆ เป็นต้น
นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา
บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อ
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการ
และนายหน้าตัวแทน
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญในปี 2562
10-14 มิถุนายน 2562

โครงการเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
(FE-ESOP) ได้เปิดจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

25 มิถุนายน 2562

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจํานวน 3 คนเป็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรร
หาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

28 มิถุนายน 2562

จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วของบริ ษัทกับ กระทรวงพาณิชย์ จากทุนชําระแล้วเดิมจํานวน
77,499,500 บาท เป็ น ทุ น ชํ า ระแล้ วจํ า นวน 78,700,000 บาท โดยออกหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ น
จํานวน 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนชําระแล้วและทุนจดทะเบียน จํานวน
78,700,000 บาท

5 กรกฎาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ให้คําปรึกษาและดําเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ไทย
และแบรนด์นานาชาติ (Global Brand) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสาร
และงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา
ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจน
การประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพของแผนงานการสื่ อ สาร ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนคื อ
“พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพท์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (DIVERGENCE)”
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด (บริษัทย่อย)
ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99%
ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในคุณภาพและการบริการระดับมืออาชีพ
ภายใต้แนวคิด “คิดครบจบยันถ่าย” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ คล่องตัว และความรวดเร็วในสถานการณ์ที่
มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูลในรูปแบบ B1
รวมถึงการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Actionable Data Solutions” ทั้งนี้
เพื่อให้สอดรับกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่การตลาดส่วนบุคคล (Personalize Marketing) มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
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เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงของพลั ง สร้ า งสรรค์ ง านสื่ อ สารอั น หลากหลาย เพื่ อ ตอบโจทย์ แ ละให้
ผลลัพท์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยหลักคิด “Move Beyond Reason” นั่นคือการคิดนอกกรอบที่อยู่นอกเหนือ
ความเคยชิน เพื่อนํามาซึ่ง®
FAME
กระแสอารมณ์ร่วมในชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING
ผู้บริโภครู้สึกดีและชื่นชอบตราสินค้า
FLUENCY
สร้างความคุ้นเคยด้วยความถี่ในการเข้าถึงตราสินค้า
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม
และสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คําปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนําจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนําตัว
กับลูกค้ารายใหม่ การนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธและแผนงานแข่งขันกับเอเยนซี่รายอื่น และการดําเนินกลยุทธ์ดิจิทัล
ในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทําโฆษณากับบริษัท โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ Brand Switching
Matrix
4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่า
บุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป
5. บริ ษัทเห็ นความสํ าคัญ ยิ่ งของการปรั บตั วให้ เข้ ากับ สถานการณ์ของอุ ตสาหกรรมโฆษณา และการสื่ อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นัยสําคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน วางแผนกลยุทธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์
รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา
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2 ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
ผลิตภัณฑ์/บริการ

ดําเนินการโดย

นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บมจ.ฟาร์อสี ท์
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
เฟมไลน์ ดีดีบี
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา *บจ.เฟมไลน์
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
(ย่อย)
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บจ.สปริงบอร์ด
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
พลัส
รายได้อื่น
(ย่อย)
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
บจ.อินทิ
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
เกรเต็ด
รายได้อื่น
คอมมูนิเคชัน่
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
บจ.มีเดีย
รายได้ค่าบริการ
อินเทล
ส่วนลดรับ
ลิเจนซ์
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
บจ.ดิจินคร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

% การ
ถือหุ้น
ของ
บริษัทฯ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

569,630
22,638
24,226
616,494

92.40
3.67
3.93
100.00

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

90.34
4.13
5.53
100.00

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

58.00
29.62
12.38
100.00

-

-

-

-

311,086
27,014
338,100

92.01
7.99
100.00

29,709
64
29,773

99.79
0.21
100.00

25,521
2
25,523

99.99
0.01
100.00

27,492
4
27,496

99.99
0.01
100.00

134,553
771
135,324

99.43
0.57
100.00

122,395
466
122,861

99.62
0.38
100.00

157,550
1,210
158,760

99.24
0.76
100.00

97,513
199,633
4,530
301,676

32.32
66.18
1.50
100.00

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

37.80
60.66
1.54
100.00

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

34.99
62.54
2.47
100.00

5
5

100.00
100.00

25,976
17
25,993

99.93
0.07
100.00

28,954
9
28,963

99.97
0.03
100.00

99.99

99.99

40.00

30.00

45.00

** เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท ดิจินคร จํากัด จดทะเบียนเลิกบริษัท
* เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการให้บริการ
บริษัทรับดําเนินงานและให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตและประสบความสําเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมาย ผ่านแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยการดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์ตราสินค้า
แนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร
ลักษณะรายได้
รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของปี 2562, 2561 และ 2560 เท่ากับ 569.63
ล้านบาท 572.65 ล้านบาท และ 264.18 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็น
นายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ
2562
ล้านบาท
201.67
367.96
569.63

รายได้
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา
รวมรายได้

%
35.40
64.60
100.00

2561
ล้านบาท
187.76
384.89
572.65

%
32.79
67.21
100.00

2560
ล้านบาท
74.46
189.72
264.18

โครงสร้างสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณา
โทรทัศน์
วิทยุ
สิ่งพิมพ์
ภาพยนตร์
ออนไลน์
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ
รวม

2562
51.73
2.51
0.08
1.91
28.41
15.36
100.00
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2561
57.43
3.04
0.04
0.92
23.81
14.76
100.00

(หน่วย : ร้อยละ)
2560
79.92
4.22
0.24
1.86
13.76
100.00

%
28.18
71.82
100.00

ลักษณะของลูกค้า
ในปี 2562 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้
งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า
ประเภทสินค้า









อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
เครื่องใช้ส่วนตัว
ร้านอาหาร
สถาบันการเงินและประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
อื่น ๆ
รวม

%
34.74
25.56
20.37
5.31
4.41
2.91
6.70
100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2562
84.17%

ปี 2561
73.65%

ปี 2559
89.98%

สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30% 3 ปีติดต่อกัน
- ไม่มี –

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2562
อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่ค่อยสดใส โดยภาพรวม 12 เดือน ปี 2562 อุตสาหกรรมโฆษณามีการ
เติบโตเพียง 0.11%หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 105,673 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 116 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 105,557
แสนล้านบาท เห็นได้จากตัวเลขข้อมูลของบริษัท เนลเส็น (ประเทศไทย) ดังนี้
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สําหรับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายคนไทยทั้งประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่อันดับ โดยทีวียังเป็นสื่อที่
เข้าถึงอันดับ1 ที่ 96.1% ตามมาด้วยสื่ออินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ 66.4% และสื่อนอกบ้าน 34.5% แต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ชัดเจนคือสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุที่มีการรับ 2 สื่อนี้ทางออนไลน์มากขึ้น คือ 23.29% และ 30.0% ตามลําดับ
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ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2562

 สื่อทีวี
ในปีที่ผ่านมาสื่อทีวีมีปริมาณเม็ดเงิน 46,924 ล้านบาท ลดลงจากปี 2018 ที่มีมูลค่า 47,785 ล้านบาทหรือมีสัดส่วนที่
ลดลง 2% แต่ยังคงเป็นสื่อหลักที่มีเม็ดเงินสูงสุดอันดับ 1 ความเคลื่อนไหวสําคัญของสื่อทีวีในปี 2019 คือการปิดตัวของดิจิตัล
ทีวีถึง 7 ช่อง ทําให้เหลืออยู่ 18 ช่อง(รวม NBT และ TPBS) และยังอาจจะมีการปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกในปี 2563 ในแง่เรตติ้งหรือ
ปริมาณผู้ชม เรตติ้งของรายการทีวีโดยภาพรวมก็มีอัตราที่ลดลง โดยเฉพาะผู้ชมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งกลุ่มนี้นิยมดูทีวีย้อนหลัง/
ออนไลน์ทีวีทําให้อัตราการดูทีวีออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 18.6%ในปี2018 เป็น 26.3% ในปี 2019
ทั้งนี้ช่อง 7 เป็นช่องที่มีเรตติ้งรวมสูงสุดทั่วประเทศ ตามด้วยช่อง 3, Mono29, Workpiont และช่อง One ในขณะที่
ช่อง 3 ครองอันดับ 1 ของเรตติ้งผู้ชมในเขตเมือง ตามมาด้วยช่อง 7 Mono 29 ,Workpoint และ Thairath TV ตามลําดับ

8

9

 สื่ออินเตอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล
“สื่อดิจิทัล” หรือ “ออนไลน์” เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 2และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการ
ประเมินของThe Nielsen Company ร่วมกับการคาดการณ์ของบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จํากัด (MI Estimate) คาดการณ์
เม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 20,163 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3,235 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% เมื่อเทียบ
จากปี 2018 )
จากข้อมูลสถิติดิจิทัลของประเทศไทย จาก Digital Thailand ประจําปี 2020 (มกราคม 2020) มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
และสื่อสังคมออนไลน์ 52 ล้านคน ( อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 1ล้านคน และ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านคนเมื่อเทียบกับ
ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2019
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- อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของคนไทยสูงถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน โดยรูปแบบกิจกรรมที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต
คือ รับชมวีดีโอ/ทีวีย้อนหลัง/ออนไลน์ เฉลี่ย 3ชั่วโมง 32นาที ต่อวัน, สื่อสังคมออนไลน์เฉลี่ย 2ชั่วโมง 55นาที ต่อวัน และมีการ
ใช้เวลากับการเล่นเกมเฉลี่ยมากถึง 1ชั่วโมง 43นาที ต่อวัน
- ผู้บริโภค นิยมรับชมคอนเทนต์ออนไลน์วิดีโอ 99% ฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่ง 68% รับชมคอนเทนต์ Vlog 53% ส่วน
Podcasts นับว่ามีแนวโน้มเติบโตสูงและมาแรงโดยที่มีผู้ใช้งานสูงถึง 44%
-

มีจํานวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 99%

- แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมที่สุด อันดับ 1 Facebook และ Youtube 94% อันดับ 2 LINE 85% อันดับ 3 Face
Messenger 76% vอันดับ 4 Instagram 65% และอันดับ5 Twitter 55% ส่วนแพลตฟอร์มที่มาแรงและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้ น
ต่อเนื่องคือ TikTok
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- มีการใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ มากขึ้น โดยแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย ครองอันดับ 1 ที่ 97% ตาม
ด้วย แอปพลิเคชันแชท 95%, แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูวิดีโอ 89% แอปพลิเคชันแผนที่ 72% แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเล่นเกม
67% แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการฟังเพลง 65% แอปพลิเคชัน ธนาคาร 65% และชอปปิ้งออนไลน์ 58% ตามลําดับ
- กลุ่มธุรกิจ E-commerce ที่เติบโตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ธุรกิจ อาหาร, ของเล่น กิจกรรมงานอดิเรก,
เฟอร์นิเจอร์, เสื้อผ้า และการท่องเที่ยว
ตามลําดับ

การชํ า ระเงิ น ของธุ ร กิ จ E-commerce ที่ ค นไทยใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ บั ต รเครดิ ต , E-wallet, โอนเงิ น
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 สื่อนอกบ้าน (Out of Home)
สื่อนอกบ้านประกอบด้วย สื่อในอาคาร ,สื่อนอกอาคาร และสื่อเคลื่อนที่ นับเป็นสื่อที่มีจํานวนการเพิ่มของสื่อใน
รูปแบบต่างๆมากเช่นจอแอลอีดีตามทางแยก หน้าศูนย์การค้า ในอาคารสํานักงานเป็นต้น ในปี 2019 สื่อนี้จึงมีเม็ดเงินโฆษณา
มูลค่ารวม ถึง 14,553 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 578 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2018)
โดยสื่อนอกบ้าน ที่ผู้บริโภคเปิดรับสูงสุด คือ Billboard 78%, Panoramic (ป้ายโฆษณาในศาลารถประจําทาง) 68%
และ Bus Side (ป้ายโฆษณาด้านข้างรถโดยสารประจําทาง) 52%
จากข้อมูล Nielsen Media Research พบว่า สื่อนอกบ้านเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 จึงเป็นอีกสื่อที่ยังมี
การเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา เห็นได้จากอัตราการเปิดรับสื่อที่เพิ่มขึ้นถึง 8% คือจาก26.5% ในปี 2018 เป็น 34.5% ในปี
2019
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 สื่อโรงภาพยนตร์ (Cinema)
จากข้อมูล Nielsen Media Research พบว่า สื่อโรงภาพยนต์เป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ดเงินโฆษณา โดยมี
เม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม 8,838 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1,455ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2018)
โดยในปี 2019 มีจํานวนโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,347 โรง (กรุงเทพ 555โรง
ต่างจังหวัด 792 โรง) เพิ่มขึ้น 41 โรง เมื่อเทียบกับปี 2018 (กรุงเทพเพิ่มขึ้น 22โรง ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น 19 โรง) โดยกลุ่มผู้ชม
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 20-34 ปี
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 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร)
สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นอีกสื่อที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสูงมาก เป็นสื่อที่เม็ดเงินโฆษณาลดลงมากที่สุด
จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับสารที่หันมาเปิดรับสื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อัตราการรับสื่อสิ่งพิมพ์จึง
ลดลงเหลือเพียง 2.5% ในปี 2019 จาก 5.4% ในปี 2018 ทําให้จํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด (หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร) ปิดตัว
ไป 22 ฉบับ ลดลงจาก 132 ฉบับในปี 2018 เหลือ110 ฉบับ ในปี 2019
โดยนิตยสารที่มียอดผู้อ่านสูงสุดคือ บ้านและสวน, ขายหัวเราะ และทีวีพูล ตามลําดับ ส่วนหนังสือพิมพ์ที่มียอดผู้อ่าน
สูงสุดคือ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ ตามลําดับ
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 สื่อวิทยุ
สื่อวิทยุถือเป็นสื่อที่รูปแบบการเข้าถึงเปลี่ยนแปลงไปมาก พฤติกรรมผู้ฟังจํานวนมากหันมาฟังวิทยุผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น อัตราการรับฟังผ่านช่องทางวิทยุ จึงลดลงเหลือเพียง 7.1% ในปี 2019 จาก 8.3% ในปี 2018 โดยกลุ่มผู้ฟัง
วิทยุส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป
โดยคลื่นที่มียอดผู้ฟังสูงสุดคือ FM93, FM95 และ FM106.5 ตามลําดับ
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ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี2562 บริษัท
มีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 19 รายโดย 6 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10
ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้า จะยังคง
ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต
สําหรับปี 2562 บริษัทได้เริ่มทํางานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 11 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อ
แนะนําบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึง
การที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนําเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซี่อื่น
สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการให้บริการการสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้าน
โฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสําคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นําในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการ
สื่อสารการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ประการสําคัญที่สุดคือ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ ทั้ง
การอบรมสัมมนา การทําเวริค์ช็อปตลอดจนการส่งพนักงานไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท
นอกเหนือจากการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอีก 3 บริษัทเพื่อให้บริการสื่อสารด้านอื่นอย่างครบวงจร คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด ให้บริการด้านการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานสื่อสารต่างๆ
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูลใน
รู ป แบบ BI รวมถึ ง การนํ า ข้ อมู ล ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในกิ จ กรรมทางการตลาดด้า นต่ า ง ๆ ภายใต้ วิสั ยทั ศ น์ "Actionable Data
Solutions" ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่การตลาดส่วนบุคคล(Personalize Marketing) มีความสําคัญและ
จําเป็นอย่างยิ่ง
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บริษัทจะยึดมั่นแนวทางในการทํางานและพัฒนาองค์กรให้เป็น Creative & Innovative Agency เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความมั่นใจรวมทั้งทําให้ลูกค้าใหม่สนใจที่จะเข้ามาใช้บริการ เหนื่อสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อให้ลูกค้าเติบโตและประสบผลสําเร็จทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การดําเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้
การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทางกล
ยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์จะ
นํารายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ สภาพ
ตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องลึกของกลุ่มเป้าหมาย และทําการ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป
เมื่ อ ลู ก ค้ า อนุ มั ติ ง านที่ ฝ่ า ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ นํ า เสนอ บริ ษั ท จะเริ่ ม ผลิ ต งานโฆษณา ไม่ ว่ า จะเป็ น การถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้าง
บริษัทภายนอกเข้ามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่อชิ้นงาน
เสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้อง
หรือไม่
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการ
ประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –

3 ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และ
การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึง
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดงบโฆษณา
ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากถือว่างบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงาน กลยุทธ์
ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสําเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด
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2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้งบโฆษณาจํานวนมาก หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริษัทโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างมีสาระสําคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทํา workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทําโฆษณาและการใช้สื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานดีๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดให้กับลูกค้า

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทโฆษณา
บริษัทโฆษณาประสบปัญหาจากการแข่งขันทางการตลาดกับบริษัทโฆษณาอื่น มีการแข่งขันในการลดอัตราค่าบริการ
และค่านายหน้าที่คิดจากลูกค้า ซึ่งบริษัทเองยังต้องการรักษาลูกค้าไว้จึงจําเป็นต้องลดอัตราค่าบริการดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อ
รายได้ของบริษัทฯอย่างเป็นสาระสําคัญ
จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ต้องวางกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้ลูกค้าประสพความสําเร็จในด้านการขาย ซึ่งจะทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจต่อบริษัท และเพิ่มงบประมาณการโฆษณาซึ่งเป็น
การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

4 ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)
มีดังนี้
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์
ยานพาหนะ

159,185,182.50
37,536,865.08
8,653,435.89
3,033,762.35

บาท
บาท
บาท
บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)
มีดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์
ยานพาหนะ
สถานที่ประกอบธุรกิจ เช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
-ไม่มี –

21

1,281,257.34 บาท
492,482.68 บาท
1,200,000.00 บาท

5 ข้ อ พิ พ าททางกฎหมาย
- ไม่มี -

6 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล สํา คั ญ อื่ น
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทําโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537001528
โทรศัพท์
(66) 2 354 3333
โทรสาร
(66) 2 644 9551
Website
www.fareastfamelineddb.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ทุนจดทะเบียน
78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2354-3577
โทรสาร
0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท
อัตราการลงทุน
99.99%
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2354-3588
โทรสาร
0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางด้านทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท
อัตราการลงทุน
40%
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3. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2651-5377
โทรสาร
0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท
อัตราการลงทุน
30%
บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560
แห่งบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-2860 โทรสาร 0-2253-8730

ข้อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี –
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ส่ ว นที่ 2  การจั ด การและการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
7 ข้ อ มู ล หลั ก ทรั พ ย์ แ ละผู้ ถื อ หุ้ น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เรียกชําระแล้ว 78,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2562
ประเภท
จํานวนราย
จํานวนหุ้น
%
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
25
3,924,500
50.64
สัญชาติต่างด้าว
2
821,800
10.60
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
381
2,997,650
38.68
สัญชาติต่างด้าว
1
6,000
0.08
รวม
409
7,749,950
100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2562
รายชื่อ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์
2,776,150
35.82
2. นายสําเริง มนูญผล
937,000
12.09
3. GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT
750,000
9.68
4. บริษัท โชควัฒนา จํากัด
505,075
6.52
5. นายบุญชัย โชควัฒนา
368,000
4.75
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
332,404
4.29
7. นายชัยลดล โชควัฒนา
244,000
3.15
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
171,000
2.21
9. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
128,500
1.66
10. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
101,250
1.31
หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้
รายชื่อ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,055,700
13.62
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
922,650
11.91
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
797,800
10.29
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7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ํากว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทได้จัดสรรกําไรเพื่อจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้
สรุปได้ดังนี้
ปี
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
รวมเป็นจํานวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2561
10.00
10.00
7,749,950
77,499,500.00
88.25%

2560
10.00
10.00
7,500,000
75,000,000.00
39.92%

2559
10.00
7.00
7,500,000
52,500,000.00
67.16%

นโยบายการจายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
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2558
10.00
6.00
7,500,000
45,000,000.00
67.10%

2557
10.00
5.00
7,500,000
37,500,000.00
80.64%

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดส่วน
ที่ถือ(%)

บริษัทอื่นถือ
หุ้นในบริษัท
สัดส่วน
ที่ถือ(%)

99.99

-

40.00
30.00

-

0.24
0.34
0.29

13.62
11.91
10.29

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น
ลําดับ
1

ชื่อบริษัท
การถือหุ้นเกินกว่า 50%

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ
0
ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส
2

การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
1. บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
2. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์
3

การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%บริษัทอี่น ต้องไม่ถือ
หุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2. บมจ. สหพัฒนพิบูล
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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8 โครงสร้ า งการจั ด การ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
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8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร

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

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

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
เจริญวงค์
ฤทธิรงค์

ตําแหน่ง

ปีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการรองผู้อํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

ปี 2513
ปี 2517
ปี 2556
ปี 2548
ปี 2543
ปี 2557
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2556
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2545
ปี 2554
ปี 2561
ปี 2559

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ณ สิ้นปี 2562
49 ปี
45 ปี
6 ปี
14 ปี
19 ปี
5 ปี
1 ปี 5 เดือน
1 ปี 5 เดือน
6 ปี
17 ปี
17 ปี
17 ปี
8 ปี
1 ปี 4 เดือน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย มี ก ารดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามนโยบาย กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้
อํานาจดําเนินการ
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่
มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
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5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ใด ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชํารุด สูญหาย ถูก
ทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะ
ทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทาง
การค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง
4. จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การทํ า รายการต่ า งๆได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้มีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานทางการเงิ น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล้ ว และได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมี
มาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกําหนดอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิใน
การรับเงินปันผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
11. ติ ด ตามดู แ ลเอกสารที่ จ ะยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ แ สดงข้ อ ความ หรื อ
ลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุป
ได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
น.ส.วราภรณ์
นางเกษแก้ว
นายอนุพล
นายชัยลดล
นายขจรศักดิ์

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภกั ดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ

11.
12.
13.
14.

นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต

อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
เจริญวงค์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการรองผูอ้ ํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุมคณะกรรมการ
9/9
6/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
8/9
9/9

จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

8/9
9/9
9/9
9/9

1/1
1/1
1/1
1/1

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 12 คน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายบุญชัย
2. นายวิชา
3. นางชัยลดา

โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กุลสวัสดิ์ภกั ดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล
ลีลาศิริวงศ์
ชัยจิรารักษ์
จันทร์เอียง
งามพิสัย
ฮิราโน
ปิ่นวนิชกุล

นางสาววราภรณ์
นายอนุพล
นางเกษแก้ว
นางมาลี
นางสุนีย์
นางพรรณพิศ
นายรัชพงค์
ดร.ชาลินี
นางพรวิไล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการรองผูอ้ ํานวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน / ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และผู้อาํ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
กรรมการบริหาร และผู้อาํ นวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
กรรมการบริหาร และผู้อาํ นวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
กรรมการบริหาร และผู้อาํ นวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
กรรมการบริหาร และผู้อาํ นวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2562

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 61

นายบุญชัย
โชควัฒนา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวศิน
เตยะธิติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภกั ดี
นางเกษแก้ว
อิทธิกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนุพล
ภูวพูนผล
นายชัยลดล
โชควัฒนา
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท์
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
รศ.พญ.ปรียาจิต
เจริญวงค์
นางพรรณพิศ
จันทร์เอียง
นายรัชพงค์
งามพิสัย

368,000
5,000
22,850
2,250
14,200
4,000
332,404
11,200
2,100
10,500
12,300
4,000
3,500
244,000
10,200
10,000
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เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
ปี 2562
4,800
3,600
6,000
3,700
4,000
8,000

ณ 31 ธ.ค. 62
368,000
5,000
22,850
2,250
19,000
4,000
332,404
14,800
2,100
16,500
16,000
4,000
3,500
244,000
14,200
18,000

%
4.68
0.06
0.29
0.03
0.24
0.05
4.22
0.19
0.03
0.21
0.20
0.05
0.04
3.10
0.18
0.23

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ณ 31 ธ.ค. 61

17. ดร.ชาลินี
ฮิราโน
18. นางสุนีย์
ชัยจิรารักษ์
19. นางพรวิไล
ปิ่นวนิชกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9,500
1,800
5,000

เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
ปี 2562
2,000
4,000
-

ณ 31 ธ.ค. 62
11,500
5,800
5,000

%
0.15
0.07
0.06

จํานวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการ
1. นายวศิน
2. นายอนุพล

เตยะธิติ
ภูวพูนผล

ณ 31 ธ.ค. 61
8
1

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี 2562
-

ณ 31 ธ.ค. 62

%

8
1

0.001
0.0002

8.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. สนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คําแนะนําเบื้องต้น แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงาน
ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
6. ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดู แลให้ มีก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อง ตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจ
ให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการ
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ดําเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทพิจารณา และนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปี
ละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้
จ่ายในการทําหน้าที่ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธาน
8,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจําปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธาน
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
15,000 บาท/ครั้ง
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
4,000 บาท/ครั้ง
4. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
4,000 บาท/ครั้ง
สําหรับสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มีทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2562 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,220,000 บาท
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 14 คน ในปี 2562 :
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทน
กรรมการ
(บาท)

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

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
นางสาววราภรณ์
นางเกษแก้ว
นายอนุพล
นายชัยลดล
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต
รวม

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
เจริญวงค์

450,000.00
300,000.00
450,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
4,900,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท
(บาท)
72,000.00
48,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
64,000.00
72,000.00
64,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
968,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

4,900,000.00 บาท
968,000.00 บาท
240,000.00 บาท
100,000.00 บาท
12,000.00 บาท
6,220,000.00 บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการสรรหา
(บาท)
4,000.00

16,000.00
16,000.00
12,000.00
16,000.00
12,000.00
12,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
240,000.00

4,000.00
4,000.00

16,000.00
100,000.00

12,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
-ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
สําหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจาก
ผู้ จั ด การลงมา และผู้ บ ริ ห ารในระดั บ เที ย บเท่ า รายที่ สี่ ทุ ก ราย รวม 12 คน มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป เงิ น เดื อ น
เบี้ยประชุม โบนัส เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 47,400,949 บาท
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทได้ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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จํานวน 11 คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 ผู้บริหารได้รับเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจากบริษัท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,750,709 บาท

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 173 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
38 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
27 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น
8 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์
12 คน
- ฝ่ายดิจิทัล
29 คน
- ฝ่ายมีเดีย
3 คน
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 137,953,748 บาท
ค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน
บริษัทได้ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัท สหพัฒนพิบูล
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 151
คน ได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-5 ของค่าจ้าง โดยในปี 2562 พนักงานได้รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพจากบริษัท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,949,662 บาท
โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้
โครงการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ต่ อ กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน (FE-ESOP) จํ า นวน 370,000 หุ้ น
คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 99.00 บาท โดยมี
ลักษณะของโครงการ FE-ESOP ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ถือเป็นแบบกรณีทั่วไป คือเป็นการเสนอขาย
หลักทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ํา
โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 และไม่เป็นการจัดสรรแบบกระจุกตัว คือจํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่ละราย จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลาการเสนอขาย
- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ประเภทหลักทรัพย์
- หุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
- จํานวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ราคาเสนอขายต่อหุ้น
- ราคาหุ้นละ 99 บาท
ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันใช้สิทธิ
- ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิ (อ้างอิงราคาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ)
กําหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น
- 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2561 ได้มีการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นแล้วจํานวน 249,950 สิทธิ จากทั้งหมดจํานวน 370,000 สิทธิ ราคาใช้
สิทธิหุ้นละ 99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 189 บาทต่อหุ้น
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ในระหว่างปี 2562 ได้มีการใช้สิทธิในส่วนที่เหลือทั้งจํานวนในการซื้อหุ้นเพิ่มจํานวน 120,050 สิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ
99 บาท ราคาตลาด ณ วันใช้สิทธิเท่ากับ 200 บาทต่อหุ้น
กรณีพิพาทแรงงาน
ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9 การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
สร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และใช้สติปัญญาใน
การทํางาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน รวมทั้ ง นโยบายและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เป็ น
ลายลักษณ์อักษร ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมี
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว และในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการจัดทํา “หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
•

•
•

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

ซึ่ ง หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com ภายใต้หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นหลักในการ
ทํางาน
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ
และเป็นหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการรับฟังและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น
ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น
ที่ตั้ง

หลักการกํากับดูแลกิจการแบ่งเป็ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้
ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
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1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คําชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีมีการกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคล
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคําถามคําตอบ
ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดําเนินการใน
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม และอํ า นวยความสะดวกในการใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ของ
ผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ช่ อ งทางที่ จ ะได้ รั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ได้ ม ากขึ้ น เช่ น ผลการ
ดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สําคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจําปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่
จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในปี
2562 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนน
ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจําทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนพร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับ
หนังสือบอกล่าวนัดประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ร ะ บ บ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พ ร้ อ ม เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1
ธั น วาคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2561 โดยเผยแพร่ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
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เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งฉบับ
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ฉ บั บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com ล่ ว งหน้ า ก่ อ นส่ ง เอกสารมากกว่ า 30 วั น
ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูล
มากยิ่งขึ้น
3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพร้อม
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจําปี งบ
การเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คําอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือ
หุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 16 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
อีกทั้งได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562
กรณี ผู้ ถือหุ้ น ต่ า งชาติ บริ ษัท ได้ จั ดส่ง หนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ดประชุ ม พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ซึ่ ง มี ก ารแปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษไปพร้ อ มกั บ ชุ ด ภาษาไทย
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทําและปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง มี 3 แบบ คื อ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
วันประชุมผู้ถือหุ้น 1. คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 กรรมการ
บริษัทเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานกรรมการชุดย่อย
และกรรมการชุดย่ อย ผู้ อํา นวยการฝ่ายการเงิน ผู้ จั ด การฝ่ ายบั ญชี เข้ า ร่ วม
ประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและมีสักขีพยานในการนับ
คะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม
สามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นที่เผยแพร่ ในเว็บ ไซต์ ของ
บริษัท www.fareastfamelineddb.com
2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ
เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่แจ้งจํานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
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หลั ง จากนั้ น ประธานกรรมการทํ าหน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม กล่ าวเปิ ด การ
ประชุมและแนะนํา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึง
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตาม
ข้อบังคับบริษทั และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจาก
การนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง
ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้ใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบี ย นและนั บ คะแนนเสี ย ง เพื่ อ อํ า นวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้ระบบ
Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบ
บัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่ อความโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฏหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน
ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้าย
คะแนนและบั ต รลงคะแนนสํ า หรั บ วาระเลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ษั ท ตั้ ง แต่
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน
โ ป ร ด ก ร อ ก เ ล ข ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น ร ะ บุ ค ว า ม เ ห็ น พ ร้ อ ม ทั้ ง ล ง น า ม ใ น
บัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะ
นับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2562 การลงคะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ในแต่ ล ะวาระสามารถดู ไ ด้ จ าก
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท
4. บริษัทดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและ
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผู้
ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ ได้แก่
ก) การจ่ายเงินปั นผล : บริษัทเสนอรายละเอี ยดเกี่ยวกับการจั ดสรรกํ า ไร
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผล
ที่จ่ายกับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
พร้อมระบุวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อรั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ
ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และหาก
เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้
เลือกตั้ง จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัท
มหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ
กรณี เป็ น การเสนอชื่ อ กรรมการบริ ษั ท ท่ า นเดิ ม จะมี ข้อมู ล การเข้ า ร่ ว ม
ประชุมในปีที่ผ่านมา และจํานวนวาระ / ปีที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท
ค) ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความ
เห็นชอบ โดยบริษัทมีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน
ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ เ ป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ซึ่ ง พิ จ ารณาจากผลการ
ดํ า เนิ น งาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน วงเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จํ า นวนเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยในปี ที่ ผ่ า นมา และ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จํานวนเงินที่จ่ายจริง
และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
คอร์ รั ป ชั น และคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน เป็ น
รายบุ ค คลในแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจํ า ปี (แบบ56-1) รายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
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ง) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทเสนอ
ชื่อผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติง าน
จํานวนปีที่ทําหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปี
ที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรั บบริ การจากสํานั กงานสอบบั ญ ชี ที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่าง
ละเอี ยด ชั ด เจนครบถ้ วน ตรงตามข้ อเท็ จ จริ ง ในแต่ ล ะวาระ มี ก ารบั น ทึ ก รายชื่ อ
กรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวน
คะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
(ถ้ า มี ) ซึ่ ง รายงานการประชุ มดั ง กล่ า วได้ รั บ การสอบทานจากฝ่ า ยกฎหมาย และ
ประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ป ระชุ ม และส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ปิ ด เ ผ ย ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
โดยไม่ จํ า เป็ น ต้ องรอให้ ถึง การประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป พร้ อมทั้ ง นํ า ส่ ง กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทําฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนําข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ด้ ว ยความรอบคอบ ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ได้
ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 16 วัน โดยส่งวันที่ 9 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระ
การประชุม รายงานประจําปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสําคัญๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจําปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กําหนดกฏเกณฑ์ที่ทําให้ยากต่อ
การมอบฉั น ทะหรื อ สามารถ Download หนั ง สื อ มอบฉั น ทะที่ ไ ด้ จั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ต ามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ราย
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้าประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผู้อื่น

409
74
52
22
22

หุ้น
7,749,950
5,998,350
1,120,955
4,877,395
4,877,395

%
100.00
77.40
14.46
62.93
62.93

5. บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่
วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี บุ ค ลากรและเทคโนโลยี อ ย่ า งเพี ย งพอในการลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม และการ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และ
กําหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
มีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผู้ อื่นโดยมิชอบ รักษา
ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การดําเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกล่าวโดยกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฎิบัติตามที่กําหนด
การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส่ ง สํ า เนาให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลา
ที่ห้าม

44

นอกจากนี้ บริ ษัทมี ม าตรการดู แ ลการมี ส่ ว นได้ เสี ย ของกรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริ หารโดยกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
นําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ โดยในปี 2562 กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
การดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคา
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
รับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมี
ใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา
มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบได้
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้
กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่ อสิ ทธิ
มนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจําปี
3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการให้ มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้ มีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มสามารถรายงานหรื อ
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล์
rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน
เรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์
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ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่อง
ทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทําหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
สาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทําให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จําเป็นต่อการ
ตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ในการนี้บริษัท
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งได้
มอบหมายให้ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิ ร งค์ เลขานุ การบริษัท เป็ น ผู้ พร้ อมที่ จะให้ ข้อมู ลและข่ าวสารตามที่ นั กลงทุ นและ
ผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล์
rachadawan@fareastfamelineddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้ว
บริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการทํารายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทํารายการ
สรุปไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน และด้ า นการเงิ น โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จํานวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
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5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยติ ด ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ส ายตรง โทร. 0-2354-3549 หรื อ ทางอี เ มล์
rachadawan@fareastfamelineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย ไม่ จํ า กั ด เพศ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยมี ก รรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
กรรมการบริ หารอย่ างน้ อย 1 คน ที่ มีป ระสบการณ์ ในธุ ร กิจ ที่บ ริ ษัทดํ าเนิ นกิ จการอยู่ มี ก รรมการอิ สระตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระ อย่ า งน้ อ ยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขต
อํ า นาจหน้ า ที่ เพื่ อ แบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและ
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น
ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหน้าที่ตามกฏหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีที่มีเหตุจําเป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
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5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้อํานวยการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้จาก
กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมี
ผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มี
หน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และส่ ง สํ า เนาให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้
ในรายงานประจําปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตาม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การด้ ว ยการจั ด ให้ มี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
อันจะนําไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4) รายงานสารสนเทศสํา คัญ ที่ มีหรืออาจมี ผลกระทบต่ อสิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถือหุ้ น ทั้ ง สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้องโดยไม่กระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัท
5) จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี
6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10) ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วน
11) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด
การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่
ความสําเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาด้ า นบริ ก าร และคิ ดค้ น นวั ต กรรมหรื อสื่ อ โฆษณาใหม่ ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่
ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
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5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
1.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2) ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของบริษัท โดย
กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม่
เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
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2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่
ละคน
5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงาน
7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการทํางานร่วมกัน
9) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทํางานโดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไม่ดําเนินธุรกิจที่ทําให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2) ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
6) สร้างความสัมพันธ์ อัน ดี ให้ เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษัทกั บชุ มชนและสัง คม บนพื้นฐานของความถูก ต้ อง
โปร่งใส เป็นธรรม
1.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
สม่ําเสมอ
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
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4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัดและ
ฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดํา เนิน ธุร กิจโดยปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบของภาครัฐ โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย
2) ดําเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ของรัฐ
3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ หรือ
ท้องถิ่น
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ห รื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย่ า งรอบคอบ เป็ น ธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ กรรมการ
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ภายใต้ ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยไม่ ก ระทํ า การใดๆ อั น เป็ น การขั ด
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห าร ต้ อ งรายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทําการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้
ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหน้าที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับของ
ข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
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3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ
บริษัทมีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการเลี้ยงรับรอง ที่อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่ า งใด เว้ น แต่ การให้ หรื อรั บ ของขวั ญและการเลี้ย งรั บรองตามธรรมเนี ยมประเพณี ที่อยู่ ในเกณฑ์ พอสมควร เพื่ อรั ก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทําธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่าง
เปิดเผย
3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
3,000 บาท กรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และนําส่งให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อนําไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้อนุมัติการลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กําหนดไว้ใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และ
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2559 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัท ไม่กระทํา และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การช่วยเหลือ
ทางการเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ชองที่ระลึกทางธุรกิจและการเลี้ยงรับรอง บริษัทจะดําเนินการ
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ตสํ า นึ ก และค่ า นิ ยมในการต่ อต้ า นคอร์ รั ป ชั น ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ หาร และ
พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทําเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทําการใดหรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหน่ง
หน้าที่และ/หรือ นําข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จั ด ให้ มี ก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ น ที่ โ ปร่ ง ใสและถู ก ต้ อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจ
ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
239 (4/2562) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com
ในปี 2562 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่
มีมติให้การรับรอง
ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่
ของบริษัท ตลอดจนได้นํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง โดยกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริ ษัท ได้ พัฒ นาและขยายเครื อข่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยสนั บ สนุ นให้ บ ริ ษั ทในกลุ่ ม ร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์และยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจชองบริษัท
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้
บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้
ในรูปแบบใด
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่กระทําการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จํากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
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4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้
มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานที่
ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดล้อม วิธีการทํางานที่
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับสถานการณ์ฉุ กเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน อย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานได้อย่าง
ยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู้บริหารและพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
และดํารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้
กําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุ กครั้ง
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจําเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่
ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี
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พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทํางานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
พนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง
รวมทั้งไม่นําผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัย
หน้าที่การงานที่ทํากับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือ
ทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่าง
เหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและ
ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดําเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจ
ก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อ่นื ใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทํา ซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตั ว หรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือ
การกระทําที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
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9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กําหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่
อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(1) แจ้งโดยตรงด้วยวาจา หรือทําเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 115
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 671
- เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 747
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 02354-333 ต่อ 673
(2) ผ่านทาง E-mail Addres:
anti-corruption@fareastfamelineddb.com
(3) ผ่านทางไปรษณีย์:
ตู้ปณ.13 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
(4) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท:
www.fareastfamelineddb.com
(5) ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ: ที่ สํ า นั ก งาน บริ ษั ท ฟาร์ อี ส ท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี จํ า กั ด (มหาชน)
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรี อ ยุ ธ ยา แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
บริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหาย
2. บริ ษัทจะเก็ บ ข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ อ งไว้ เป็ น ความลั บ และคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ยของผู้ ร้ องเรี ย นโดยกํ า หนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง
เป็นต้น
4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถ
ปฏิ บั ติหรื อ ตั ดสิ น ใจได้ ให้ ป รึกษากั บ ผู้ บังคั บบั ญชาตามลํ าดั บขั้ น ในกรณี ที่มีข้ อ ขั ดแย้ง ให้ถือ คํ าวิ นิจ ฉั ยของกรรมการ
ผู้อํานวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท
ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเฉพาะด้ า นกระบวนการรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ มภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่ง
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

โดยมี นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่
สําคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบั ตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสั ยว่า มี รายการ หรือการกระทํ า
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่
ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งที่ว่างลง
และอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข้ า ร่ วมประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละรายสรุปได้ดังนี้
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ชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง

วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ใน
การสอบทานงบ
การเงินของบริษัท
(ปี)

ปีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)

มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

17
17
17
8

2545
2545
2545
2554

4/4
4/4
4/4
4/4

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อทําหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิชิต
นายวิชา
นางชัยลดา
นางมาลี
นางสาววราภรณ์
นายอนุพล
นางเกษแก้ว

ตันติอนุนานนท์
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ง
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2563

โดยมีนางสาวสุจิตรา มากะนิตย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
ด้านบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่
อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
กระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดําเนินการในการ
ติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์
รั ป ชั น รวมถึ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย ธุ ร กิ จ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
ปี 2562 มี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน แต่ละรายสรุปได้ ดังนี้
ปีที่ได้รับการ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชื่อ
ตําแหน่ง
แต่งตั้ง
ตรวจสอบ /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
ประธาน
2551
4/4
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
2551
4/4
3. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
2551
4/4
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการ
2551
3/4
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
2551
4/4
6. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการ
2559
3/4
7. นางเกษแก้ว
อิทธิกุล
กรรมการ
2561
3/4

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท จํ า นวน 3 คนเป็ น คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส
การกําหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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ชื่อ
1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

2. นายวิชา
3. นางชัยลดา

ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วาระการดํารงตําแหน่ง
มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2562 - มิถุนายน 2563

โดยมีนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การสรรหา
1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวั ติ และข้ อมู ล ต่ า งๆ ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. จัดทําความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การกําหนดค่าตอบแทน
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท
วงเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และจํ า นวนเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยในปี ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจหน้าที่ และ
ปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจหน้าที่
และปริมาณความรับผิดชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ประสบการณ์และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีจํานวน 3 คนมีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จัดทํา
“รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
การเข้าร่วมประชุม
ปีที่ได้รับการ
ชื่อ
ตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ /
แต่งตั้ง
การประชุมทั้งหมด (ครัง้ )
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและ
2562
1/1
กําหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล กรรมการสรรหา
2562
1/1
และกําหนดค่าตอบแทน
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการสรรหา
2562
1/1
และกําหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน
10 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิชา
นางชัยลดา
นางสาววราภรณ์
นางมาลี
นายอนุพล
นางเกษแก้ว
นางพรรณพิศ
นายรัชพงค์
ดร.ชาลินี
นางสุนีย์

ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
กุลสวัสดิ์ภักดี
ลีลาศิริวงศ์
ภูวพูนผล
อิทธิกุล
จันทร์เอียง
งามพิสัย
ฮิราโน
ชัยจิรารักษ์

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย้ า ย พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ ตลอดจนกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ
พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมตั ิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
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6. อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าทํานิติกรรม ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. อนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพ ทํ า ลาย ตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร และสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ตั ว ตน ที่ เ ลิ ก ใช้ ชํ า รุ ด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะ
ทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือ
การดํ า เนิ น การตามกระบวนพิ จ ารณาคดี ใ ดๆ ในนามบริ ษั ท สํ า หรั บ เรื่ อ งที่ มิ ใ ช่ ป กติ วิ สั ย ทางการค้ า ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิ น
2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
10. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
11. มี อํ า นาจเชิ ญ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จง ให้ ค วามเห็ น ร่ ว มประชุ ม หรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น
12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ปี ระชุมผู้
ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เลื อ กกรรมการบริษัท ที่มี คุ ณ สมบัติ ที่เ หมาะสม 1 คน เป็ น ประธานกรรมการ
ปั จ จุ บั น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการของบริ ษั ท คื อ นายบุ ญ ชั ย โชควั ฒ นา โดยมี อํ า นาจ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
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อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. มีบทบาทในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม
ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน เป็นผู้กําหนด
วาระการประชุม และดูแลเรื่องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
บริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. จั ด สรรเวลาไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอที่ ฝ่า ยจั ด การจะเสนอเรื่ อ ง และมากพอที่ ก รรมการบริ ษั ท อภิ ปราย
ประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 กรรมการผู้อํานวยการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่ง ตั้งกรรมการผู้อํานวยการ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบั ติ
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการของบริษัท
คือ นายวิชา ลดาลลิตสกุล โดยมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
อํานาจ-หน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ
1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอํานาจในการสั่งการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็น และสมควรเพื่อให้การดําเนินการตามข้อ 1. สําเร็จ
ลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสําคัญให้รายงาน และ/ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหาร
รับทราบ
3. มีอํานาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทาง
วินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดําเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับ
อํานาจของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการการร้องทุกข์การฟ้องร้องคดี
และ/ หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทสําหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/ หรือ
ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในกรณีที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการรีบด่วน
5. บรรดาอํานาจดําเนินการของกรรมการผู้อํานวยการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มา หรือจําหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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6. มอบอํานาจ และ/ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
7. การใช้อํานาจของกรรมการผู้อํานวยการข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้อํานวยการอาจ

มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อํานาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดนี้ให้
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. สนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คําแนะนําเบื้องต้น แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ประสานงาน
ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
6. ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทกําหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณา และ
นําเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
หากคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ได้ มีป ระกาศเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติก รรมการอิ ส ระ กรรมการอิ ส ระของบริ ษัทต้ องมี
คุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ดังนี้
รายชื่อ
คุณสมบัติ
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
มีความรู้ด้านบัญชี
2. นายอมร
อัศวานันท์
มีความรู้ด้านบัญชี
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
5. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
 กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดนโยบายทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กําหนดไว้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน
7 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
5 ท่าน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด เพื่อ
เสนอเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาและ
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่ กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทใน
ตําแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับบริษัท
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นอกจากนี้ บริ ษัทยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยมี สิ ทธิ เสนอชื่ อบุ ค คล เพื่ อรั บ การพิ จ ารณาเลื อกตั้ ง เป็ น
กรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด ซึ่ ง สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com
องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้กําหนด จํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยกรรมการบริษัท
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ
กลุ่ม ก.

นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวศิน เตยะธิติ, นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางชัยลดา ตันติเวชกุล,
นางมาลี ลีลาศิรวิ งศ์

กลุ่ม ข.

นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี, นางเกษแก้ว อิทธิกุล,
นายอนุพล ภูวพูนผล

กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่ง
คนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ ถือหุ้ น แต่ ล ะคนต้ องใช้ ค ะแนนเสี ยงที่ มี อ ยู่ ทั้ง หมดตาม (1) เลื อกตั้ ง บุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหน่ง
ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กําหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัท
คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ
1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กําหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจาก
ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
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1.1
1.2
1.3
1.4

ถึงแก่กรรม
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
1.6 ศาลมีคําสั่งให้ออก
และเมื่อตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2) ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้ อ 25 กํ า หนดให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจลงมติ ให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
บริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทาง
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและ
จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอํานาจการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทําหน้าที่
ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน
สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี –

 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผู้บริ หาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และได้พัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดความพร้อม และให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยมี
ขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่
มีตําแหน่งงานว่างลง

 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด
สําหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นําและประสบการณ์ในการเป็นผู้นําขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด โดยนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ําเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาว่า
บริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เข้าไป
เป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการสําคัญ
อื่นๆ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวม
มาจัดทํางบการเงินรวมได้ทันตามกําหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
มีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานหัวข้อความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/ หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นํา
ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผู้อื่น และห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่น
ใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีการกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทําการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชนทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณชนแล้ว
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ารรวมทั้ ง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะมี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
และรายงานเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลการมีส่ วนได้เสี ย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ เสี ยแก่ เลขานุ การบริษัท และ
เลขานุการบริษัทจะส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
บริษัทได้เผยแพร่นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมทั้งเปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ และเป็นหลักในการทํางาน

9.6 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 มีจํานวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้
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บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
บจก. ดิจินคร (บริษัทร่วม)
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
- ไม่มี-

1,260,000.00 บาท
120,000.00 บาท
75,000.00 บาท
255,000.00 บาท
550,000.00 บาท

9.7 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่าง
น้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ต่างๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ
การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
- กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน
- กรรมการอิสระ
1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7 ท่าน
บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กําหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
บริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา
และ
1.
2.
3.
4.

บรรลุนิติภาวะ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

2. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณประจําปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
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วิสัยทัศน์

พลังความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพท์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
(DIVERGENCE)

พันธกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร
ด้วยผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาดของ
ลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสําเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทําให้บริษัทเติบโต
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เป็นผู้นําของบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเป้าหมาย
1. บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงของพลั ง สร้ า งสรรค์ ง านสื่ อ สารอั น หลากหลาย เพื่ อ ตอบโจทย์ แ ละให้
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนํามาซึ่ง®
FAME
ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING
ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY
ตราสินค้ามีความโดดเด่น
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบ
ดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คําปรึกษาและบริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนําจากลูกค้าเดิม การเข้าไป
แนะนํ า ตั ว กั บ ลู ก ค้ า ร า ย ใ ห ม่ การนํ า เสนอแนวความคิ ดส ร้ า งส รรค์ กลยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ง า น ก า รแ ข่ ง ขั น กั บ
เอเยนซี่รายอื่น และการดําเนินกลยุทธ์ดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทําโฆษณากับบริษัท
4. บริษัทมุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อว่า
บุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป
5. บริษัทเห็นความสําคัญยิ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผล
การดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ล ะ ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย ไ ว้ บ น เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง บ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com โดยกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
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4. การรวมหรือแยกตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ ห ารไม่ เป็ น บุ ค คลคนเดี ยวกั น และบริ ษัทก็ ไ ด้ มีก ฎบั ต ร
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจํานวน 1
ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทําหน้าที่อย่างอิสระได้
5. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก
บริษัทไม่ได้กําหนดอายุของกรรมการบริษัท จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง และจํานวน
วาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง
6. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ง
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทมีกรรมการบริษัทที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จํานวน 1 คน โดยกรรมการทุกท่านได้อุทศิ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอ และทําคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
7. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้
คําแนะนําอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยในปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมี
กรรมการผู้อํานวยการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนิน
ธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
8. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจใน
การดําเนินงานของบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมาย
เชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และ
สามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและ
ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นต่ํา ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานบริษัท และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็นความเห็น
ของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฺฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
เกณฑ์
คะแนน
ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดี
มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป
พอใช้
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง
ไม่เกินร้อยละ 50
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริ ษัททั้งคณะ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ผลการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.68
10. การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการชุดย่อย
แต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่งในภาพรวม
ในปี 2562 มีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
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ผลการประเมิน
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.85
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.76
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.76

เกณฑ์ประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทน และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่
ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจําปีจะเป็น
การจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น 7 ล้ า นบาทต่ อปี และได้ จ่ า ยไปเป็ น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 6,220,000 บาท โดยบริ ษัท ได้ เปิ ด เผย
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบรายงาน 56-1
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารแต่ละคน
12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อ
การเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรอันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตรต่างๆ
ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต
กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้
การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร
1. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
2. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน)
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
4. นางสาววราภรณ์
5. นางเกษแก้ว

กุลสวัสดิ์ภักดี
อิทธิกุล

6. นายอนุพล

ภูวพูนผล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชชิ่ง ทีซีเอ
ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ ที่จะนํามาใช้ในปี 2562
และ 2563 รุ่นที่ 4/62 โดย สภาวิชาชีพบัญชี
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี เท่ากับ 6 ชั่วโมง)
หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ชบค.
หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชชิ่ง ทีซีเอ
เสวนา DAAT Day 2019 โดย บจ. เคทู เอ็กซิบิท
หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชชิ่ง ทีซีเอ
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รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร
7. นางพรรณพิศ
จันทร์เอียง
8. นายรัชพงค์
งามพิสัย
9. ดร.ชาลินี
ฮิราโน
10. นางสุนีย์
ชัยจิรารักษ์
11. นางพรวิไล
ปิ่นวนิชกุล
(ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี)

•
•
•
•
•
•
•
•

12. นางสาวรัชดาวรรณ

ฤทธิรงค์

•
•
•

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทําบัญชีและ
การคํานวณกําไรสุทธิ" โดย สรรพากรสาส์น
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี เท่ากับ 3.30 ชั่วโมง)
อบรม "การบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน" โดย ธรรมนิติ
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี เท่ากับ 6.30 ชั่วโมง)
บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี เท่ากับ 6.30 ชั่วโมง)
CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance
based on CGR Score card” โดย IOD
Smart Disclosure Program (SDP) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ติวเข้มให้เต็ม 100” โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9.8 นโยบายด้านบุคลากร
บริษัทมีนโยบายด้านบุคลากร โดยให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ภายใต้การ
บริ ห ารงานเชิ งกลยุ ทธ์ ที่สามารถสร้ างความได้ เ ปรียบเชิ งการแข่ง ขั นในการดํ า เนิน ธุ ร กิจของบริ ษัท และเพื่ อ รองรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ
เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้
ดําเนินการด้านบุคลากรดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการ
ดําเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานที่ชัดเจน
• การวางแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตําแหน่งงานที่มีความสําคัญต่อบริษัท โดยกําหนด
ระดับตําแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสําหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการวางแผนต้องจัดทําให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะ
ในตําแหน่งสายงานหลักที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงในกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ หรือใน
กรณีที่พนักงานจะพ้นจากตําแหน่งเดิม โดยการลาออกเกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บริษัทมีหลักการวางแผนการสืบทอด
ตําแหน่งดังนี้
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-

สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุค คลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด และต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
การสรรหา คัดเลือกหากต้องเลือกจากพนักงานหลายคน เพื่อก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น ต้องพิจารณาจาก
การประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดตําแหน่ง ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการทํางาน
พิจารณาจากหลักการกําหนดความสามารถ (Competencies) ตามความรู้ทักษะบุคลิกภาพของ
พนักงานในตําแหน่งนั้นๆ
การพัฒนาความรู้ หรือทักษะเพิ่มเติม โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ
ผู้จัดการระดับพนักงานปฏิบัติงาน และระดับผู้ชํานาญการเป็นประจําทุกปี ทําให้ทราบถึงศักยภาพของพนักงานแต่ละคนเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการวางแผนพั ฒ นาพนั ก งานให้ มีคุ ณ สมบั ติ ความสามารถในการปฏิ บั ติง านได้ เพิ่ มขึ้ น และยั ง เป็ น ประโยชน์
ประกอบการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้ายการวางแผนกําลังคนได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
ศักยภาพของพนักงาน
• ระเบียบสวัสดิการ บริษัทได้ประเมินและแก้ไขปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการรูปแบบการว่าจ้างอัตราค่าตอบแทนแก่พนักงานหลังการ
เกษียณอายุ ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความจําเป็นความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สําหรับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็น
ระยะเวลานาน บริษัทได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน ทั้งใน
เรื่องอายุ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของพนักงาน
• การปฐมนิเทศ เป็นกระบวนการที่บริษัทให้ความสําคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจสําหรับ
พนักงานที่เริ่มเข้าทํางานใหม่ โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แจงเรื่องต่างๆ อาทิประวัติความเป็นมา นโยบาย
โครงสร้างองค์กร ระเบียบสวัสดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และทราบถึง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของบริษัท เป็นผลให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เข้าใจ และมีความความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานต่อไป
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนา
บุคลากรดังนี้
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานด้วยความ
ยุติธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข หลักการของ
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบการคัดกรองบุคลากร เริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถเพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทํางาน หากไม่สามารถดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรภายใน
องค์กรได้บริษัทจะเปิดรับสมัคร
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นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทํางานกับบริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• การฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชํานาญ และสามารถ
นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสม
กับพนักงาน และนํามาบูรณาการเพื่อจัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท
ได้รับการอบรม/สัมมนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
การจัดกลุ่มพนักงานนําเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องจากการไปอบรมสัมมนา มาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เพื่อ
ร่วมสร้างความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถึงการพัฒนาพนักงาน
ในรูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และ
สามารถนํามาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ สําหรับด้านการพัฒนาความรู้ให้พนักงานในปี 2562 บริษัทได้ดําเนินการ
ดังนี้

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน
สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทําการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากขึ้น
ในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท
จะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ
• หลักสูตร "Self Service Analytics with tableau" By Ms. Anthea จัดโดย บริษัท ควอนเดติกส์ จํากัด
• เสวนา DAAT Day 2019 โดย บจ. เคทู เอ็กซิบิท
• หลักสูตร "Data Science for Business" โดย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
• อบรม "The Art & Science of Content Marketing" โดย บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จํากัด
• บรรยาย "AI & Creativity" โดย คุณอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์
• เสวนา "ชําแหละ Creative Effectiveness Winners" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ์
• เสวนา "Creative Signature Stories" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ์
• เสวนา "Fast Food Trends 2019" โดย คุณจงจิตร สมิทธิ์
บริษัทยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานในระดับ Management, Middle Management และ
พนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพ ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ซึ่งจะทําให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้
ประสบความสําเร็จและแข็งแกร่ง ด้วยการให้การอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น
• สัมมนา "Team Building" โดย คุณบรรพต ฉายมุกดา
• หลักสูตร "Team Building" โดย คุณณกรณ์ วุฒิกานากร
• หลักสูตร "Professional Certified Life Coach" โดย บจ. โค้ชชิ่ง ทีซีเอ
• หลักสูตร "Landmark Forum" โดย บจ. แลนด์มาร์ค เวิลด์ไวด์
• อบรม "Leading My Life" โดย บจ. โค้ชชิ่ง ทีซีเอ
• อบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก" โดย iSAB
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นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน อาทิ
ด้านกฏหมาย การเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี อาทิ
• สัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนโฆษณาเครื่องสําอางในยุค 4.0" โดย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทย
• หลักสูตร "Directors Accreditation Program (DAP 159/2019)" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• สัมมนา "Update TFRS 15-16 ผลกระทบในการจัดทําบัญชีและ การคํานวณกําไรสุทธิ" โดย สรรพากรสาส์น
• สัมมนา "ประเด็นสําคัญ พรบ. คุ้มครองแรงงานปี 2562" โดย คุณพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
• สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานใหม่" โดย ชบค.
• อบรม "การบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน" โดย คุณวิเรขา สันตะพันธุ์
• บรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างความโปร่งใสในการดําเนินการ ด้วยการจัดปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพื่อให้รับทราบกฎระเบียบของบริษัท และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยฝ่ายบุคคลและกฎหมาย

9.10 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ และได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code สําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อให้ม่ันใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้แทนฉบับเดิม และกําหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จากการที่บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้บริษัท ได้รับผลการ
ประเมินดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2562 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี”
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้คะแนน 100 คะแนนเต็มเป็นปีที่ 5
ติดต่อกัน ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท
บริษัทมีการแนะนํากรรมการบริษัทคนใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแนะนํานโยบายธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจําปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัท
และผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แนวทางในการดําเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
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3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
4. คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ)
บริษัทจะนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
เหตุผล
1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ หรือ เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อน
แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้
ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ข้อ14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ทจ.28/2551
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ มี ก ารกํ า หนด คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัท
สั ด ส่ ว นการเป็ น กรรมการบริ ษั ท ตามเงิ น ตามเงินลงทุน จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง
ลงทุ น จํ า นวนบริ ษัทที่ กรรมการบริ ษัทไป อายุกรรมการ และจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นาน
ดํารงตําแหน่ง อายุกรรมการ และจํานวน ที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจํานวนบริษัทที่ดํารง
วาระที่จะดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัท
จํานวน1คนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า5แห่ง
ซึ่ ง บริ ษั ท มั่ น ใจว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ต่ อ ย่ า งใด
เนื่องจากกรรมการบริษัทดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ อย่ า งเต็ ม ที่ โดยเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการอย่ า ง
สม่ําเสมอ และทําคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด
3. คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัด คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปีในการดํารง
จํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ตํ าแหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์
ส่ ว นตั วที่อ าจขัด แย้ งกั บผลประโยชน์ ของบริ ษัท และตั ดสิ น ใจโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด ถึงแม้ว่าประธาน และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระ แต่ ทุ ก คนเป็ น กรรมการที่ มี ค วามรู้
ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ความสามารถ มี ค วามเชี่ ย วชาญ มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า หน้ า ที่
ดังกล่าว อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต และ
ไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการ ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เนื่องจาก
อิสระ
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ของ
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ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

เหตุผล
บริ ษั ท และได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเป็ น อิ ส ระ เปิ ด โอกาสให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนมี อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีการประเมินผล เนื่ อ งจากการประเมิ น ในรู ป แบบกรรมการบริ ษั ททั้ ง คณะสามารถ
งานกรรมการเป็นรายบุคคล
สะท้ อ นการปฏิ บั ติ ง านในภาพรวม ซึ่ ง กรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะท่ า น
สามารถนํามาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

10 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในปีนี้ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดําเนินกิจกรรม
โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โครงการ
School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 13 ภายใต้แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!”
Episode 2
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่
เป็นประจําทุกปี จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลและปีนี้นับเป็น
ครั้งที่ 13 โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ School Project ภายใต้แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง” Episode 2
โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ. สระบุรี ในการจัดสร้างห้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Center) เพื่อสร้าง
พื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผังสามัคคี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น
ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใส
ได้ด้วยตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การแปรงฟันเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ. สระบุรี ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยร่วมทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียนการ
สอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกําลังใจและมีความสุขในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

11 การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้องโปร่งใส และบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ
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ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 246 (2/2563) เมื่ อวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นั้ น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยอ้างอิงแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในสําหรับการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ นั้นมีความเพียงพอเหมาะสม โดยได้นําแนวทางการ
บริหารจัดการของ COSO มาใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การติดตามและการ
รายงาน ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ อยู่บนหลักของความซื่อตรงและมี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างค่านิยมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้บุคคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงาน สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวน
นโยบาย วัตถุประสงค์ กําหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีการ
จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมี
นัยสําคัญ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตามโครงสร้าง
ขององค์กร และกําหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่าง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
ได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สําคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนําเสนอต่อกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียมกับตลาดการแข่งขัน
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทําความเข้าใจในนโยบายที่สําคัญและ
เป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์
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บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลที่สําคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งบริษัทฯ ยัง
จัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คําแนะนําปรึกษาที่สําคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเวปไซต์ของบริษัท ทาง
อีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10401
5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เมื่อไหร่ที่มีผล
แตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการดําเนินงานให้เหมาะสม และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้รับ
ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอเหมาะสม
และกําหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ และคอยเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ใน
การสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวมของการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2562 นั้น การประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส
ผู้สอบบัญชีมีการประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สําคัญในการ
ตรวจสอบ ตรวจทาน ได้ นํา ประเด็ นเหล่ า นั้ น มารายงานให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ทราบและพิ จ ารณา ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม
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12 รายการระหว่ า งกั น
การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติในการทํา
รายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้นําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหากเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้นําเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น การ
พิจารณาการทํารายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็นของการทํารายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จ
สิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทํารายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทําธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
ผู้ บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อง โดยขออนุ มัติ หลั ก การทุ ก ปี แ ละสรุ ป รายการระหว่ า งกั น เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
รายการระหว่ า งกั น ในปี 2562 ลั ก ษณะที่ เกิ ดขึ้ น ของรายการส่ ว นใหญ่ คื อ ค่ า บริ ก ารรั บ ค่ า ที่ ป รึ ก ษารั บ ค่ า เช่ า
อสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลต่างๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกําหนดราคาค่าบริการ
เป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทําเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 23
ในปี 2562 มีการทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และค่าที่ปรึกษารับ
บริษัทได้ขออนุมัติการทํารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2562 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
บจก.พินนาเคิลทราเวิล
บจก.ชัยลดาดล
บจก.ดาต้า เฟิร์ส
บจก.ดิจินคร
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ค่าเช่าอาคาร
พร้อมที่จอดรถ (บาท)

กรรมการร่วมกัน
”
”
”
”
”

130,000.00
1,450,000.00
70,000.00
40,000.00
173,000.00
40,000.00
1,903,000.00
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ค่าที่ปรึกษารับ
(บาท)
180,000.00

180,000.00

- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จํานวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อมที่
จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกําหนดราคา
ขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทําเล
เดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท
ร่วม จํานวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
และรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ดังกล่าวข้างต้นทั้ง
6 รายการ เนื่องจากเป็นการทํารายการที่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของ
ราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท : -ไม่มี-

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดําเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทาง
การค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ลงทุน สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจําปี 2561และ
รายงานประจําปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
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ส่ ว นที่ 3  ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งาน
13 ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ สํา คั ญ
ข้อมูลงบการเงินรวม
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ
รายได้รวม
กําไรขั้นต้น
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562
713,559
770,059
237,144
117,461
98,056
1,720,879
423,859
1,297,019

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

( '000 บาท )
ปี 2560
742,201
835,718
222,323
155,157
126,784
1,680,365
483,903
1,196,462

1.79
1.77
0.78
3.51
104
3.68
99

1.85
1.83
0.81
4.29
85
3.94
93

1.84
1.81
1.01
4.62
79
3.55
102

33.23
13.74
5.79
7.70
12.27
10.00*
166.04

33.78
14.76
6.20
8.48
13.35
10.00
165.09

29.95
17.08
7.55
10.60
16.19
10.00
159.53

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2563
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัท
ย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทําและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผู้อํานวยการ
และผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฟาร์ อี ส ท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด
(มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟาร์
อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 23 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง และมีการกําหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบรายงาน
รายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการ
กําหนดราคา และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น
สาระสําคัญ
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มหี น้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล ที่ขัดต่อข้ อเท็จ จริงอั น เป็ น
สาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทํ า ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้ น อยู่ กั บหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบัน และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718
25 กุมภาพันธ์ 2563
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2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจําธนาคาร
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

%

งบการเงินรวม
2561

%

2560

%

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
%

%

2560

%

177,396,040

10.31

64,369,682

3.87

292,333,312

17.40

164,788,096

11.33

54,545,962

3.82

59,803,566

5.48

28,595,130
71,539,851
100,134,981
1,000,000
329,899,631

1.66
4.16
5.82
0.06
19.17

55,341,969
163,150,549
218,492,518
336,504,175

3.32
9.80
13.12

1.20
6.27
7.47

47,341,969
151,842,030
199,183,999

3.32
10.64
13.96

12,181,727
76,166,378
88,348,105

1.12
6.97
8.09

19.87

12,557,890
55,962,895
68,520,785
299,996,351

0.86
3.85
4.71

20.21

20,197,662
105,377,335
125,574,997
333,842,020

20.62

305,264,701

21.40

168,865,497

15.46

262,387
1,483,272
338,996
2,084,655
5,430,837
21,794,578
637,740,722

0.02
0.09
0.02
0.12
0.32
1.27
37.06

94,236
3,677,460
374,815
4,146,511
5,123,931
19,585,402
648,222,219

0.01
0.22
0.02
0.25
0.31
1.18
38.94

71,117
4,394,660
1,753,655
6,219,432
6,256,219
2,468,431
766,694,411

0.00
0.26
0.10
0.37
0.37
0.15
45.63

222,431
1,215,470
348,220
1,786,121
4,036,897
16,435,722
555,563,972

0.02
0.08
0.02
0.12
0.28
1.13
38.19

61,840
3,606,834
395,580
4,064,254
4,409,051
15,343,422
582,811,389

0.00
0.25
0.03
0.28
0.31
1.08
40.85

59,920
3,294,721
718,494
4,073,135
329,687
1,303,137
322,723,127

0.01
0.30
0.07
0.37
0.03
0.12
29.55

13,000,000
649,532,935
171,922,339
34,733,702
211,382,986
2,070,935
495,060
1,083,137,957
1,720,878,679

0.76
37.74
9.99
2.02
12.28
0.12
0.03
62.94
100.00

8,000,000
609,108,951
162,370,675
32,326,940
199,571,539
4,368,626
741,038
1,016,487,769
1,664,709,988

0.48
36.59
9.75
1.94
11.99
0.26
0.04
61.06
100.00

8,000,000
510,724,163
144,876,284
36,488,455
11,235,000
194,571,464
19,050
7,219,352
537,029
913,670,797
1,680,365,208

0.48
30.39
8.62
2.17
0.67
11.58
0.00
0.43
0.03
54.37
100.00

10,000,000
639,330,269
6,001,470
1,400,000
34,059,710
208,409,246
141,827
899,342,522
1,454,906,494

0.69
43.94
0.41
0.10
2.34
14.32
0.01
61.81
100.00

5,000,000
599,298,600
8,701,470
1,400,000
31,326,940
197,982,104
141,827
843,850,941
1,426,662,330

0.35
42.01
0.61
0.10
2.20
13.88
0.01
59.15
100.00

5,000,000
510,724,163
6,001,470
22,766,010
35,488,455
11,235,000
175,581,332
2,434,991
125,519
769,356,940
1,092,080,067

0.46
46.77
0.55
2.08
3.25
1.03
16.08
0.22
0.01
70.45
100.00
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2562
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2561

%

%

2560

%

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
%

%

2560

%

264,364,611

15.36

258,323,473

15.52

348,178,560

20.72

222,493,413

15.29

227,728,607

15.96

123,602,673

11.32

3,863,310
54,307,360
2,110,451
60,281,121
6,896,021
25,430,799
356,972,552

0.22
3.16
0.12
3.50
0.40
1.48
20.74

3,623,714
53,968,198
925,840
58,517,752
8,045,228
25,832,221
350,718,674

0.22
3.24
0.06
3.52
0.48
1.55
21.07

7,621,766
45,503,753
1,397,098
54,522,617
5,802,489
7,171,493
415,675,159

0.45
2.71
0.08
3.24
0.35
0.43
24.74

3,460,379
47,057,231
1,619,615
52,137,225
6,896,021
21,924,641
303,451,300

0.24
3.23
0.11
3.58
0.47
1.51
20.86

3,231,101
49,588,698
762,294
53,582,093
8,045,228
22,767,109
312,123,037

0.23
3.48
0.05
3.76
0.56
1.60
21.88

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

0.63
1.23
0.03
1.89
0.16
0.16
13.52

49,612,651
16,406,062
868,000
66,886,713
423,859,265

2.88
0.95
0.05
3.89
24.63

47,262,096
17,346,643
884,000
65,492,739
416,211,413

2.84
1.04
0.05
3.93
25.00

45,430,159
22,013,842
784,000
68,228,001
483,903,160

2.70
1.31
0.05
4.06
28.80

46,200,136
17,004,620
967,000
64,171,756
367,623,056

3.18
1.17
0.07
4.41
25.27

40,203,851
18,772,211
983,000
59,959,062
372,082,099

2.82
1.32
0.07
4.20
26.08

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

2.04
2.40
0.10
4.54
18.07

78,700,000

4.57

78,700,000

4.73

78,700,000

5.41

78,700,000

5.52

75,000,000

4.46

75,000,000

6.87

78,700,000

4.57

78,700,000
77,499,500

5.41

4.66

127,930,000
34,620,550
204,146

7.43
2.01
0.01

117,245,550
22,495,500
19,948

7.04
1.35
0.00

75,000,000
95,000,000
91,690

8,500,000
891,177,485
132,065,777
1,273,197,958
23,821,456
1,297,019,414
1,720,878,679

0.49
51.79
7.67
73.99
1.38
75.37
100.00

8,500,000
866,823,278
133,467,161
1,226,050,937
22,447,638
1,248,498,575
1,664,709,988

0.51
52.07
8.02
73.65
1.35
75.00
100.00

7,500,000
844,796,215
149,832,438
1,172,220,343
24,241,705
1,196,462,048
1,680,365,208
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4.46
5.65

77,499,500

5.43

0.01

127,930,000
34,620,550
-

8.79
2.38
-

117,245,550
22,495,500
-

8.22
1.58
-

75,000,000
95,000,000
-

6.87
8.70
-

0.45
50.27
8.92
69.76
1.44
71.20
100.00

8,500,000
705,320,821
132,212,067
1,087,283,438
1,087,283,438
1,454,906,494

0.58
48.48
9.09
74.73
74.73
100.00

8,500,000
695,118,390
133,721,291
1,054,580,231
1,054,580,231
1,426,662,330

0.60
48.72
9.37
73.92
73.92
100.00

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

0.69
51.94
13.73
81.93
81.93
100.00

2562
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า

ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
กําไรขั้นต้น
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช้จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนเป็นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น (หุ้น)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561
%
2560

%

713,559,360
476,415,854
237,143,506
17,190,858
11,207,081
11,207,081
265,541,445
152,458,894
11,597,888
12,125,050
28,101,816
117,461,429
19,405,081
98,056,348
95,827,219
2,229,129
98,056,348

100.00
66.77
33.23
2.41

%

702,318,426
465,077,728
237,240,698
13,118,951

100.00
66.22
33.78
1.87

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

2.00

3.94
16.46
2.72
13.74

14,037,952
11,697,879
25,735,831
276,095,480
159,328,208
22,495,500
10,815
31,489,740
125,750,697
22,070,612
103,680,085

3.20
0.00
4.48
17.91
3.14
14.76

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

13.43
0.31
13.74

100,988,643
2,691,442
103,680,085

14.38
0.38
14.76

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

1.57
1.57
37.21
21.37
1.63
1.70

1.67
3.66
39.31
22.69

100.00
53.78
46.22
1.39

2562

%

569,629,837
361,921,833
207,708,004
34,637,658

3.96
20.90
3.82
17.08

12,226,787
12,226,787
254,572,449
130,576,465
10,465,826
12,125,050
101,405,108
18,249,271
83,155,837

16.36
0.73
17.08

83,155,837
83,155,837

2.47
4.78
7.25
54.86
37.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

100.00
63.54
36.46
6.08

2.15
2.15
44.69
22.92
1.84
2.13

17.80
3.20
14.60
14.60
14.60

หน่วย:บาท
2560

%

%

572,647,748
362,065,770
210,581,978
34,210,951

100.00
63.23
36.77
5.97

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

100.00
48.08
51.92
52.58

14,037,952
13,017,987
27,055,939
271,848,868
140,754,713

2.45

40,420,338
11,958,173
52,378,511
328,442,119
127,191,475

15.30
4.53
19.83
124.33
48.15

201,250,644
13,389,518
187,861,126

76.18
5.07
71.11

22,495,500
108,598,655
20,784,547
87,814,108
87,814,108
87,814,108

2.27
4.72
47.47
24.58
3.93

18.96
3.63
15.33
15.33
15.33

187,861,126
187,861,126

12.27

13.35

16.19

10.65

11.61

25.05

7,811,455

7,562,488

7,500,000

7,811,455

7,562,488

7,500,000

94

71.11
71.11

2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากจําหน่าย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากการจําหน่าย-สุทธิจากภาษี
รวมผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม-สุทธิจากภาษี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561
%
2560

%

%

2562

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

หน่วย:บาท
2560

%

%

98,056,348

13.74

103,680,085

14.76

126,783,853

17.08

83,155,837

14.60

87,814,108

15.33

187,861,126

71.11

(17,700)
(1,494,216)
298,843

(0.00)
(0.21)
0.04

(193,442)
(4,250,065)
850,013

(0.03)
(0.61)
0.12

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

9.96
(1.99)

(1,886,530)
377,306

(0.33)
0.07

(4,060,416)
812,083

(0.71)
0.14

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

27.97
(5.59)

(1,195,373)

(0.17)

(3,400,052)

(0.48)

59,109,340

7.96

(1,509,224)

(0.26)

(3,248,333)

(0.57)

59,109,340

22.37

-

(16,279,953)
3,255,990

(2.32)
0.46

(1,491,292)
298,259

(0.20)
0.04

-

(16,279,953)
3,255,990

(2.84)
0.57

-

-

(13,023,963)

(1.85)

(1,193,033)

(0.16)

-

(13,023,963)

(2.27)

-

(16,424,015)

(2.34)

57,916,307

7.80

(1,509,224)

(0.26)

(16,272,296)

(2.84)

(1,195,373)

(0.17)

8,758,404
(1,751,681)

1.23
(0.25)

-

(2,280,032)
456,007

(0.31)
0.06

5,682,617
(1,136,523)

1.00
(0.20)

7,006,723

0.98

-

(1,824,025)

(0.25)

4,546,093

0.80

496,142
6,289,792
104,346,140

0.07
0.88
14.62

985,989
(15,631,468)
88,048,617

0.14
(2.23)
12.54

56,092,282
182,876,135

7.56
24.64

3,036,869
86,192,706

0.53
15.13

100,452,323
3,893,817
104,346,140

14.08
0.55
14.62

85,448,206
2,600,411
88,048,617

12.17
0.37
12.54

177,547,820
5,328,315
182,876,135

23.92
0.72
24.64

86,192,706
86,192,706

95

15.13
15.13

59,109,340

22.37

-

(849,788)
169,958

(0.32)
0.06

-

(679,830)

(0.26)

58,429,510
246,290,636

22.12
93.23

(16,272,296)
71,541,812
71,541,812
71,541,812

(2.84)
12.49
12.49
12.49

246,290,636
246,290,636

93.23
93.23

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
กําไรจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สนิ ดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

2560

2562

125,750,697

155,157,145

6,197,812
(14,037,952)
(1,028,280)
(5,118,951)
(8,000,000)
(792,074)
10,815
28,184
(56,348)
(1,052,543)
3,427,740
8,535
(31,489,741)

6,782,404
5,599
(3,253,675)
(18,328,864)

73,847,894

101,375,102

(56,720,671)
(8,181,303)
2,085,814
1,132,288
(15,068,036)
(195,899)

185,544,971
16,880,175
10,626,915
(5,596,352)
(1,707,060)
4,500,000
797,921

(75,701,775)
3,598,073
18,803,192

(46,802,501)
5,806,262
(1,230,194)

96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

(6,314,100)
(4,000,000)
(1,480,863)
84,936
(1,301,430)
(406,478)
3,696,169
138,350
(29,404,091)

-

-

-

-

2560

108,598,655

201,250,644

6,342,971
(14,037,952)
(1,028,280)
(18,900,000)
(2,240,000)
(5,070,951)
(8,000,000)
(629,671)

3,290,786
(40,420,338)
(22,699,920)
(105,882,000)
(6,314,100)
(4,000,000)
(569,121)

28,184
(56,070)
(975,358)
3,002,293
8,535
-

6,793
(1,227,922)
(194,502)
2,065,292
138,350
-

67,042,356

25,443,962

(74,700,294)
16,241,386
1,045,180
(508,710)
(12,297,670)
182,500

21,130,828
(26,631,112)
6,919,306
(60,420)
(1,303,137)
44,396

(96,169,927)
4,834,781
16,882,071

(5,081,025)
5,201,222
(879,984)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สนิ ดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้สว่ นได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการรับโอนกิจการ
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

-

-

-

2560

(1,595,803)
100,000
(57,896,226)
(10,815)
(22,438,004)
2,713,476
(77,631,569)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
(8,285,835)
(40,000)
261,869,404
(28,756,178)
4,978,435
238,091,661

(35,144,307)
768,956
(110,000,000)
(632,820)
(10,523,738)
5,674,680
56,355
139,400
30
18,932,000
5,118,951
16,358,116
8,000,000
(101,252,377)

42,465,549
1,660,237
(1,500)
(15,506,610)
(100,000,000)
(11,235,000)
(6,043,760)
(4,892,883)
8,550,000

(3,360,000)
(75,000,000)
47,240,550
(31,119,450)
(210,003,396)
292,333,312

(19,368,000)
(52,500,000)

-

(1,432,469)
(98,500)
(78,979,296)

(8,285,835)
(40,000)
16,458,201

-

(19,064,002)
2,406,807
(95,636,491)

(10,435,358)
2,098,463
8,121,306

(35,160,242)
627,751
(100,000,000)
(632,820)
(10,495,346)
5,674,680
56,075
139,400
30
18,900,000
2,240,000
5,070,951
16,358,116
8,000,000
(89,221,405)

39,448,635
750,466
(1,500)
(15,506,610)
(100,000,000)
(11,235,000)
(5,043,760)
(1,221,076)
8,550,000

(75,000,000)
47,240,550
(27,759,450)
(212,617,346)
59,803,566

(52,500,000)

-

1,756,074
672,000
22,699,920
6,314,100
53,054,482
4,000,000
3,492,609

(71,868,000)
169,716,270
122,617,042

-

-

(17,960,235)
64,369,681

1,392,523
672,000
22,699,920
105,882,000
6,314,100
4,000,000
56,701,698

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

207,359,742
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2560

292,333,312

-

54,545,962

59,803,566

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/3)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

2562
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ
ขายเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สนิ
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
- สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
- กําไรสะสมลดลง
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง

2560

(193,442)
(4,250,065)
(16,279,953)
4,211,241
-

985,989
674,157
11,234,970

-

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

73,886,675
(1,491,292)
-

(4,060,416)
(16,279,953)
2,700,000

(33,333,500)

-

11,700

674,157

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

2560

73,886,675

(33,333,500)

-

11,234,970
-

-

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

14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวม ผลการดําเนินงานของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่อยในงบการเงินรวม
สําหรับปี 2562 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
เพิ่ม/(ลด)
2562
2561
จํานวน
ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
713.56
702.32
11.24
1.60
ต้นทุนจากการให้บริการและค่านายหน้า
476.42
465.08
11.34
2.44
กําไรขั้นต้น
237.14
237.24
(0.10)
(0.04)
รายได้อื่น
56.50
70.34
(13.84)
(19.68)
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
176.18
181.83
(5.65)
(3.11)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
117.46
125.75
(8.29)
(6.59)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
19.41
22.07
(2.66)
(12.05)
กําไรหลังภาษีเงินได้
98.05
103.68
(5.63)
(5.43
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
รายการ
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

ปี 2562
33.23
13.74
7.70

ปี 2561
33.78
14.76
8.48

ปี 2560
29.95
17.08
10.60

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ยังชะลอตัวและมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงดําเนิน
ธุรกิจด้วยความระมัดระวังเนื่องจากลูกค้าหลายรายได้ลดงบโฆษณาลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังให้ความสําคัญกับนโยบายการ
บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสําคัญเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
รายได้รวมของบริษัท
สําหรับปี 2562 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า เงินปันผลรับและผลตอบแทน
กองทุนส่วนบุคคล กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย รายได้อื่น และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 770.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าจํานวน 713.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน จํานวน 11.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.60
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ภาพรวมของรายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยัง
ชะลอตัว ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลูกค้าจึงต้องระมัดระวังในการใช้งบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบโฆษณาลง
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ประกอบด้วย เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้น 4.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.04 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ลดลงจํานวน 14.04 ล้าน
บาท หรื อ ร้ อ ยละ 100 ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม จํ า นวน 28.10 ล้ า นบาท ลดลง 3.39 ล้ า นบาท หรื อ
ร้อยละ 10.76
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
สําหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริการและค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม
652.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า จํานวน 476.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จํานวน 11.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯยังคงนโยบายการบริหารต้นทุน
อย่างเป็นสาระสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจํานวน 176.18 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ลดลง 5.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.11 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นมาจากค่าใช้จ่ายของราคาหุ้นที่ออกจําหน่าย
ตามโครงการจําหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) ลดลงจากปีก่อนจํานวน 10.37 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 46.10 โดยได้บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และมีค่าใช้จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 100
กําไรสุทธิรวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรรวมสําหรับปี 2562 จํานวน 98.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 5.62
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.42 โดยแบ่งเป็น
- กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับปี 2562 จํานวน 95.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.16 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 5.11
- กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 2.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.46 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 17.18
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,720.88 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 56.17 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 3.37 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 10.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.62 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวมีจํานวนรวม 277.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 5.33 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.88 และ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจํานวน 21.79 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 2.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.28

100

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

ปี 2562
5.79

ปี 2561
6.20

ปี 2560
7.55

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จากร้อยละ 6.20 เป็น
ร้อยละ 5.79 เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหาร
สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2562 จํานวน 177.40 ล้านบาทเพิ่มจากปี
ก่อน 113.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 175.59 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตอนสิ้นปี
2562 บริษัทฯ เตรียมเงินสดไว้เพื่อลงทุนในกองทุน ช่วงต้นปีถัดไป จึงทําให้มีเงินสดคงเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน
สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการหมุนเวียนในกิจการโดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องดังนี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (เท่า)

ปี 2562
1.79
1.83
0.78

ปี 2561
1.85
1.77
0.81

ปี 2560
1.84
1.81
1.01

ณ สิ้ น ปี 2562 อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ องเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนเท่ า กั บ 1.79 ซึ่ ง บริ ษัทฯ ยั ง มี ส ภาพคล่ อ งของเงิ น ทุ น
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนในอัตราที่สูง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด 0.78
ลดจากปีก่อน 0.03 แม้สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลงในปี 2562 แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีสภาพ
คล่องอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความคล่องตัวในการบริหารงานและดําเนินกิจการได้ต่อไป
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ จํานวน 329.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 6.60
ล้านบาท หรือร้อยละ 1.96 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วยรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ มีจํานวน 2.08 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 2.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.73
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2562
3.51
104

ปี 2561
4.29
85

ปี 2560
4.62
79

อัตราส่วนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2562 คือ 104 วัน บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสภาพคล่องในการดําเนิน
ธุรกิจ จึงให้เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอ
ในการดําเนินธุรกิจ
หนี้สิน
บริษัท และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 จํานวน 423.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 7.65
ล้านบาทหรือร้อยละ 1.84 ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า จํานวน 264.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 6.04 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.34 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย และรายการอื่น
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รวมเป็นจํานวนเงิน 60.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.01 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย จํานวน 6.90 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.28
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2562
3.68
99

ปี 2561
3.94
93

ปี 2560
3.55
102

บริษัทฯ กําหนดเครดิตในการชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประมาณ 75 วัน จากตารางข้างต้นอัตราส่วนสภาพคล่องของ
การชําระหนี้ มีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยประมาณ 99 วัน สาเหตุมาจากการกําหนดวันจ่ายชําระเงินให้เจ้าหนี้การค้า 2
ครั้งใน 1 เดือน ดังนั้นหากเจ้าหนี้ไม่มาเก็บเงินตามวันที่ได้นัดชําระแล้ว บริษัทจะเลื่อนการชําระเงินไปเดือนถัดไป ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทกําหนดไว้อย่างชัดเจน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 66.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.13 ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นปี 2562 จํานวน 1,297.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จํานวน 48.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.89
สภาพคล่องและกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น
บริษัทร่วม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
185.47
(55.14)
(4.31)
(101.25)
(68.13)
(53.61)

เปลี่ยนแปลง
240.61
96.94
(14.52)

-

(17.96)

17.96

113.03
64.37
177.40

(227.96)
292.33
64.37

340.99
(227.96)
113.03

สําหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 113.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี2561 มีผลทําให้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 177.40 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
จํานวน 185.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก
1. กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น จํานวน 11 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 207 ล้านบาท

102

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 4.31
ล้านบาท ลดลง 96.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก
1. ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จํานวน 41.92 ล้านบาท
2. เงินฝากประจําในสถาบันการเงินลดลง จํานวน 26.75 ล้านบาท
3. ซื้ออาคารและอุปกรณ์จํานวน 19.39 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินจํานวน 68.13
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 11.88 ล้าน
บาท
สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
ความเหมาะสมโครงสร้างของเงินทุน
รายการ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2562
0.33

ปี 2561
0.34

ปี 2560
0.40

ในปี 2562 บริ ษัทฯ มี อัต ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ว นของผู้ถือหุ้ น 0.33 เท่ า ซึ่ ง ลดลงจากปีก่ อนเพี ยงเล็ กน้ อย และ
บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินในการกู้ยืมเงิน แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะ
ขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนได้อย่างแน่นอนสภาพคล่องที่สําคัญ
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 637.74 ล้านบาท สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เป็น
จํานวนเงิน 280.77 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม ยิ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
และมีความสามารถในการชําระหนี้ได้อย่างชัดเจน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต
จากสภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ซ บเซาทํ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ทํ า ให้ ก ารใช้ จ่ า ยของภาค
ประชาชนส่วนใหญ่ต่อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง กําลังซื้อลดลง มีผลทําให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังในการใช้งบในการ
ทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานได้อีกคือ
การเสียลูกค้ารายใหญ่
ในปัจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
ซึ่งจะทําให้มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องบริหารจัดการในการรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้คงอยู่
ต่อไป
บริษัทฯ ต้องสร้างความมั่นใจ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสําเร็จทางการตลาดในสินค้าของบริษัทลูกค้า
ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยธรรมชาติ
บริษัทไม่สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ความไม่สงบจากการ
ก่ อ การร้ า ย วิ น าศกรรม รวมถึ ง การชุ มนุ ม ทางการเมื อง ซึ่ ง หากมี เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วนี้ เกิ ดขึ้ น อาจทํ า ให้ บ ริ ษัทมี ค วาม
จําเป็นต้องระงับการให้บริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงาน อาจจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 มีจํานวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้
บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
จํานวนเงิน
1,260,000.00 บาท
จํานวนเงิน
120,000.00 บาท
บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)
บจก. ดิจินคร (บริษัทร่วม)
จํานวนเงิน
75,000.00 บาท
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม)
จํานวนเงิน
255,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)
จํานวนเงิน
550,000.00 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี-
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้
มอบหมายให้นางมาลี ลีลาศิริวงศ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางมาลี
ลีลาศิริวงศ์ กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล

กรรมการผู้อํานวยการ

............................................... .

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

กรรมการรองผู้อํานวยการ

................................................

ผู้รับมอบอํานาจ
นางมาลี ลีลาศิรวิ งศ์ กรรมการ

................................................
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายบุญชัย โชควัฒนา



72


1

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A.
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Direct Certification Program (DCP) 68/2005
% การถือหุ้น
4.74
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล และนายชัยลดล โชควัฒนา
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
2515 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
2553 - ปัจจุบัน

 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ
 กรรมการ
 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2555 – ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2562 – ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 14 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 ประธานกรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.มั้งค์ โปรดักชั่น
2553 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 2)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวศิน เตยะธิติ
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2

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
% การถือหุ้น
0.32
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
2540 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 4 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)
2539 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์
2539 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
2542 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ
 บจก.สปริงบอร์ด พลัส
2546 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.มีเดียอินไซต์
2555 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล
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3

กรรมการผู้อํานวยการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2003
% การถือหุ้น
0.29
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 3)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางชัยลดา ตันติเวชกุล
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กรรมการรองผู้อํานวยการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (วันที่เริ่มต้น 14 พฤศจิกายน 2560)

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
การอบรมพัฒนาความรู้  หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนํามาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 4/62
ต่อเนื่องด้านบัญชี
โดยสภาวิชาชีพบัญชี (นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี = 6 ชั่วโมง)
% การถือหุ้น
4.22
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา
ประสบการณ์ทํางาน
2554 – ปัจจุบัน
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
ในบริษัท
2556 – 2560
กรรมการผู้จัดการ
2561 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้อํานวยการ
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ/กรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
2554 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2562 – ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 8 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาต้าเฟิร์ส
2533 – ปัจจุบัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ทํางานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดําเนินกิจการและระยะเวลาการ
ทํางานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 4)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
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กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
% การถือหุ้น
0.21
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาต้า เฟิร์ส
2533 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.สปริงบอร์ด พลัส
2546 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
2546 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 5)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
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6

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม)
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.2555)
 ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่น22) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ปริญญาบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
(ปปร.14)
 ปริญญาบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCOT 5)
 ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่น 9) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 154/2011
% การถือหุ้น
0.21
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความ  บมจ.ไทยวาโก้
2559 – ปัจจุบัน
เสี่ยง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
2537 – ปัจจุบัน
และ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
กรรมการผู้จัดการ
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี -

110

เอกสารแนบ 1 (หน้า 6)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

‘อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางเกษแก้ว อิทธิกุล
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาโท Marketing and Media Communications, Webster University, USA
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
% การถือหุ้น
0.25
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาต้าเฟิร์ส
2561 – ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ไม่มี -

นายอนุพล ภูวพูนผล
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กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019
% การถือหุ้น
0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บจก.สปริงบอร์ดพลัส
2558 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

111

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 7)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายชัยลดล โชควัฒนา
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013
% การถือหุ้น
3.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท


2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บจก.มั้งค์โปรดักชั่น
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
‘อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ไม่มี -

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
 บมจ.เอสแอนด์เจ
2536 – 2560
ตรวจสอบ
เอ็นเตอร์ไพรส์
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
 บมจ.ประชาอาภรณ์
2560 - ปัจจุบัน
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

112

อินเตอร์เนชั่นแนล

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 8)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอมร อัศวานันท์


71




11

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
2542 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2549 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
 บมจ.ประชาอาภรณ์
2545 - 2560
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
2546 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
2548 - ปัจจุบัน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
2551 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการสรรหาและ
2558 - ปัจจุบัน
ค่าตอบแทน
 กรรมการอิสระ
 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
2558 - 2560
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
 บมจ.เอสแอนด์เจ
2560 - ปัจจุบัน
อินเตอร์เนชั่นแนล
ตรวจสอบ
เอ็นเตอร์ไพรส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี -

113

เอกสารแนบ 1 (หน้า 9)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

อัสสัมชัญ ศรีราชา
อัสสัมชัญพาณิชยการ
Joint Venture Management Course, Insead University
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
2540 – ปัจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 บมจ. สหพัฒนพิบูล
2561 – ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
‘อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัยหอการค้า
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012
 Advanced Audit Committee Program Class 23/2016
 Boardroom Success through Financial&Investment (BFI) 4/2018
% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
บริษัท
 กรรมการ
 บมจ.เอสซีไอ อิเลคตริค
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

114

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 10)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์
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กรรมการอิสระ

อนุมัติบัตร: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภา
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

นางพรรณพิศ จันทร์เอียง

 กรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
อายุ (ปี)
57
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
% การถือหุ้น
0.18
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

- ไม่มี -

15

- ไม่มี -

นายรัชพงค์ งามพิสัย

 กรรมการบริหารและเลขานุการ
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
อายุ (ปี)
56
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
% การถือหุ้น
0.23
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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16

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 11)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

ดร.ชาลินี ฮิราโน

 กรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
อายุ (ปี)
49
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
% การถือหุ้น
0.15
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

17

- ไม่มี -

นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์

 กรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
อายุ (ปี)
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
% การถือหุ้น
0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 12)

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล

อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องด้านบัญชี

59
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-หลักสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี โดยสรรพากรสาส์น
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี = 3.30 ชั่วโมง)
-หลักสูตร การบัญชีสาํ หรับเครื่องมือทางการเงิน โดยธรรมนิติ (นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี = 6.30 ชั่วโมง)
-การบรรยาย "กฎหมาย Transfer Pricing" โดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
(นับเป็นจํานวนชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี = 6.30 ชั่วโมง)
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ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี
(วันที่เริ่มต้น 2 กันยายน 2541)

% การถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางานใน 2522 - 2541
บริษัท
2541 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทํางาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

0.06
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
เป็นผู้ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีเมื่อ 12 กันยายน 2544
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
- ไม่มี ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์

59
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เลขานุการบริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Company Secretary Program (CSP) 74/2016
% การถือหุ้น
0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทํางาน
บริษัทจดทะเบียน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 13)

เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการ
บริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ
บริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. สนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คําแนะนําเบื้องต้น แก่
กรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริ หาร เกี่ ยวกั บ ข้ อกฎหมาย ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต่า งๆ และข้ อบั ง คั บ ของบริ ษัท รวมถึ ง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท ประสานงานระหว่ า งกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยจั ด การ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 14)

ผู้บริหารของบริษัท
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางสาววราภรณ์
นางมาลี
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
นายชัยลดล
นายอนุพล
นางเกษแก้ว
รศ.พญ.ปรียาจิต
นางสุนีย์
นางพรรณพิศ
นายรัชพงค์
ดร.ชาลินี
นางพรวิไล

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
กุลสวัสดิ์ภักดี
ลีลาศิริวงศ์
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
โชควัฒนา
ภูวพูนผล
อิทธิกุล
เจริญวงค์
ชัยจิรารักษ์
จันทร์อียง
งามพิสยั
ฮิราโน
ปิ่นวนิชกุล

X = ประธานกรรมการ
# = กรรมการอิสระ
ช่อง 1 = บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

X, // , /,000
*, //
***, // , /, 00,000
// , /, 00,000
//, / , 00
//, / , 00
// , # , 0
// , # , 0
// , # , 0 , 00
// , # , 0
//
** , //, /, 00
** , //, /, 00
//,#
/
/
/
/
/

* = รองประธานกรรมการ
0 = กรรมการตรวจสอบ
ช่อง 2 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์
B = บมจ.สหพัฒนพิบูล

บริษัทร่วม

บจก.สปริงบอร์ด พลัส

1

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
2

X, //
X, //

A

B

//

X, //, /
#, 0

x, //, /

C

D

E

X, //, /
//

//

//, /
**, //, /
//

//

#, 0

F

//

//

//

//

//
#,0,00

#
**, //
//

** = กรรมการผู้จัดการ
00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

*** = กรรมการผู้อํานวยการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร
000 = กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

C= บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

D= บจก.ชัยลดาดล
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E= บจก.พินนาเคิลทราเวิล

F= บจก.ดาต้า เฟิร์ส

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1. นายวศิน
2. นางมาลี
3. นายอนุพล
หมายเหตุ:

รายชื่อกรรมการ
เตยะธิติ
ลีลาศิริวงศ์
ภูวพูนผล
X
=
ประธานกรรมการ
*
=
รองประธาน
**
=
กรรมการผู้จัดการ
/
=
กรรมการ
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บจก. สปริงบอร์ด พลัส
X,/
/
**, /

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ดํารงตําแหน่ง
การศึกษา
ประสบการณ์
การอบรม

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1 กรกฎาคม 2536 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งหน่วยงานและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแล
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5 (หน้า 1)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240(5/2562) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท์ นายวิชิต ตันติอนุ
นานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร
อัศวานันท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน รวมทั้ง
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและ
สอบทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสําคัญดังนี้
1. สอบทานข้อมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 2562 โดยร่วมประชุมกับฝ่าย
บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสําคัญ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง อาจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการค้า
ปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรมสมเหตุผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัท นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า ปี 2563 โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาว
กรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
6718 (ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560) แห่งบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
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เอกสารแนบ 5 (หน้า 2)

จํากัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทในเครือประจําปี 2562 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ
อันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท
5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2562 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท ที่ได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัท และบริษัท
ย่อยดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร
และเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
8. การรายงานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เ ป็ น ข้ อ สงสั ย คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ใ นการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์
ดังกล่าว
9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการ
ดําเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท
สรุ ป โดยรวมในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบและเป็ น อิ ส ระโดยไม่ มี
ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ รั บ ข้ อ มู ล และความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

124

เอกสารแนบ 5 (หน้า 3)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิชิต ตันติอนุนา
นนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวช
กุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อิทธิกุล และนางสาวสุจิตรา
มากะนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้งโดย
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอนุพล
ภูวพูนผล
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางเกษแก้ว
อิทธิกุล
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562
แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2562
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประชุมและมีการประเมินความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่ อการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอกบริ ษั ท ของทุ ก หน่ ว ยงาน รวมทั้ ง จั ดระดั บ ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบ และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับชั้นให้ได้รับทราบเพื่อการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านการปฏิบัติงาน ระบบงาน รวมทั้งการพิจารณาประเมินความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และ ประเมินความเสี่ยงตามโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งถึงกําหนดในการขอยื่นรับรองต่อ
อายุโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562 นี้ด้วย
ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาพรวมของธุรกิจโฆษณายังมีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ความเสี่ยง
ของการสูญเสียลูกค้าหรือการหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากมีการแข่งขันด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การลดราคาค่าบริการของ
เอเจนซี่อื่น หรือลูกค้าสามารถซื้อสื่อออนไลน์ได้เอง จากสาเหตุดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและรายได้ของ
บริษัทอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไข
และดํ า เนิ น การเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ษัท และให้ มีก ารบริ หารจั ด การความเสี่ ยงให้ เพี ย งพอเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กําหนดไว้
(นายวิชิต ตันติอนุนานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

125

เอกสารแนบ 5 (หน้า 4)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
กรรมการบริษัท จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
กําหนดไว้ในกฎบัตร ดังนี้
ด้านการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก
พื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้ องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นํา วิสัยทัศ น์
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ ได้มีการ
วิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการทบทวนเป็น
ประจําทุกปี เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบ
กําหนดออกตามวาระ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ด้านการกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง และมีกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ด้านการสรรหา ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จากการพิจารณาสรรหาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระ จํานวน 5 ท่าน มีคุณสมบัติ
และความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้านการกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาวงเงิน
ค่าตอบแทนและการจัดสรรค่าตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในการทําหน้าที่คือ หน้าที่กรรมการบริษัท หน้าที่กรรมการ
ตรวจสอบ หน้าที่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และหน้าที่กรรมการ บริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทได้เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็นประจําทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจน และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นประจําทุกปี เพื่อนําไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1)

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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