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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารท่ีมีความเกี่ยวโยงกันดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เปา้หมายหรือกลยุทธใ์นการดําเนนิงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพ่ือตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการประเมินผลและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ท้ังนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสําเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจท่ีจะทําให้บริษัทเติบโตต่อไปได้
อย่างย่ังยืน 

การให้คําปรึกษาด้านการส่ือสารแบบครบวงจร 

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของการตลาด
ท่ีมีผลกระทบต่อย่ีห้อตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนท่ีเป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ัวโลกของดีดีบี คือ แบรนด์คอน
วิคชั่นสปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่งและมีหลายมิติ
เหมาะสมกับยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Hyperbranding)  แบรนด์สวิทชิ่งเมทริกซ์ (Brand 
Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมา
เป็นสินค้าของลูกค้า ซ่ึงครอบคลุมท้ังการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อแบบด้ังเดิมและสื่อดิจิทัล 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ
(Quantitative Reserch) เชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค  
อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยท่ีเชี่ยวชาญของบริษัท ท้ังนี้บริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัย
รูปแบบใหม่ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเฟริสท์คลาวด์ (1stCloud) ท่ีสามารถย่นระยะเวลาการทําวิจัย และประหยัด
งบประมาณมากขึ้น 

การรับจ้างทําของ 

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่น
พับ สื่อดิจิทัล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการทําแผนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม
การตลาดต่างๆ เป็นต้น 

นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา 

บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของส่ือโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อ
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการ
และนายหน้าตัวแทน 
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1.2  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญในปี 2561     

3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการท้ังหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ 
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  

12 มกราคม 2561 จดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด  

26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถรวมกัน
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกข้ึน  

1 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จาก
เดิม 12 คน เป็นจํานวน 14 คน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

และท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 370,000 หุ้น 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี 
ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP) 

15 สิงหาคม 2561 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
กับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จํานวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 370,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือรองรับโครงการ  
FE-ESOP 

10-14 กันยายน 2561 วันจองซ้ือและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ FE-ESOP ครั้งท่ี 1 

1 ตุลาคม 2561 จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชําระแล้วเดิมจํานวน 
75,000,000 บาท เป็นทุนชําระแล้วจํานวน 77,499,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 
249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

11 ตุลาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท 

 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

เป็นบริษัทท่ีให้คําปรึกษาและดําเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าท้ังแบรนด์ไทย
และแบรนด์นานาชาติ (Global Brand)  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสาร
และงานโฆษณาท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา 
ท้ังในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีรับผิดชอบในการสื่อสารด้านอ่ืนๆ ตลอดจน
การประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร  ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนคือ 
“พลังสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายเพ่ือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (DIVERGENCE)” 
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 บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด (บริษัทย่อย)  

ทุนจดทะเบียน 6,511,000 บาท โดยบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 99.99% 
ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ใน
ราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าใหม่ ท่ีต้องการความแปลกใหม่ ในสถานการณ์ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 

 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ  

1. บริ ษัท มุ่ งเน้ นการเชื่ อมโยงของพลั งสร้างสรรค์ งานสื่ อสารอันหลากหลาย  เพ่ื อตอบโจท ย์และให้ 
ผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และนํามาซ่ึง®  

 FAME ชื่อเสียงของตราสินค้า 
 FEELING  ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า 
 FLUENCY ตราสินค้ามีความโดดเด่น 
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ท้ังสื่อแบบดั้งเดิม

และสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คําปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนําจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนําตัว
กับลูกค้ารายใหม่ การนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธและแผนงานแข่งขันกับเอเยนซ่ีรายอ่ืน และการดําเนินกลยุทธ์ดิจิทัล
ในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพ่ือให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทําโฆษณากับบริษัท 

4. บริษัทมุ่งม่ันในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ บริษัทมีความเชื่อว่า
บุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะนําให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป 

5.  บริษัทเห็นความสําคัญย่ิงของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมโฆษณา และการสื่อสารท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพ่ือให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่  

การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นัยสําคัญ  มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงผู้ ถือหุ้นใหญ่บางราย ใช้บริการให้บริษัทผลิตชิ้นงาน  วางแผนกลยุทธ์โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซ้ือสื่อโฆษณา 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบรษิัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังน้ี  

(หน่วย:พันบาท) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดําเนินการโดย 
% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บมจ.ฟารอ์ีสท ์
เฟมไลน์ ดีดีบี 

       

รายได้ค่านายหน้าและบริการ   572,648 90.34 264,177 58.00 285,041 77.60 
เงินปันผลรับ   26,211 4.13 134,896 29.62 54,236 14.76 
รายได้อื่น   35,056 5.53 56,378 12.38 28,060 7.64 
รวมรายได้   633,915 100.00 455,451 100.00 367,337 100.00 
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา *บจ.เฟมไลน์ 

(ย่อย) 
99.99       

รายได้ค่านายหน้าและบริการ   - - 311,086 92.01 319,943 92.36 
รายได้อื่น   - - 27,014 7.99 26,484 7.64 
รวมรายได้   - - 338,100 100.00 346,427 100.00 
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บจ.สปริง 

บอร์ด พลสั 
99.99       

รายได้ค่านายหน้าและบริการ (ย่อย)  25,521 99.99 27,492 99.99 11,774 99.99 
รายได้อื่น   2 0.01 4 0.01 1 0.01 
รวมรายได้   25,523 100.00 27,496 100.00 11,775 100.00 
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บจ.อินทิเกรเต็ด 40.00       
รายได้ค่านายหน้าและบริการ คอมมูนิเคช่ัน  122,395 99.62 157,550 99.24 132,068 99.36 
รายได้อื่น   466 0.38 1,210 0.76 848 0.64 
รวมรายได้   122,861 100.00 158,760 100.00 132,916 100.00 
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา  บจ.มีเดีย  

อินเทลลิเจนซ์ 
30.00       

รายได้ค่าบริการ   113,334 37.80 105,851 34.99 110,379 35.78 
ส่วนลดรับ    181,896 60.66  189,227 62.54 193,385 62.69 
รายได้อื่น   4,626 1.54 7,475 2.47 4,734 1.53 
รวมรายได้   299,856 100.00 302,553 100.00 308,498 100.00 
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา บจ.ดิจินคร 45.00        
รายได้จากการให้บริการ   25,976 99.93 28,954 99.97 5,846 97.89 
รายได้อื่น   17 0.07 9 0.03 126 2.11 
รวมรายได้   25,993 100.00 28,963 100.00 5,972 100.00 
* เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ลักษณะการให้บริการ 

บริษัทให้คําปรึกษาและดําเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าท่ัวไป โดยมุ่งเน้นท่ีช่วย
สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผ่านแผนการสื่อสารและงานโฆษณาท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการ
ดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ตราสินค้า เพ่ือกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การ
ผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซ้ือสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีรับผิดชอบในการสื่อสาร
ด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางการวิจัย 

ลักษณะรายได้  

รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของปี 2561, 2560 และ 2559 เท่ากับ 572.65 
ล้านบาท 264.18 ล้านบาท และ 285.04 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็น
นายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซ่ึงแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้ 

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ 

รายได้ 
2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ 187.76 32.79 74.46 28.18 77.28 27.11 
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา 384.89 67.21 189.72 71.82 207.76 72.89 
รวมรายได้ 572.65 100.00 264.18 100.00 285.04 100.00 

 
โครงสร้างสื่อโฆษณา 

(หน่วย : ร้อยละ) 
สื่อโฆษณา 2561 2560 2559 

โทรทัศน์ 57.43 79.92 74.51 
วิทยุ 3.04 4.22 6.38 
สิ่งพิมพ์ 0.04 0.24 1.62 
ภาพยนตร์ 0.92 1.86 1.09 
ออนไลน์  23.81 - - 
สื่อกลางแจ้งและอ่ืน ๆ 14.76 13.76 16.40 
รวม 100.00 100.00 100.00 
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ลักษณะของลูกค้า 

ในปี 2561 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้ 

งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า 
ประเภทสินค้า % 

  อาหารและเครื่องด่ืม 35.00 
 เครื่องใช้ส่วนตัว 26.07 
 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 20.33 
 อุปกรณ์ก่อสร้าง 4.92 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 3.54 
 สถาบันการเงินและประกันภัย 2.45 
 ร้านอาหาร 1.72 
  สันทนาการ ท่องเที่ยวและบันเทิง 1.50 
 อ่ืน ๆ  4.47 

 100.00 
 

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ปี 2561 ปี 2559 ปี 2558 
73.65% 89.98% 86.82% 

 

สัดส่วนการขายท่ีจะขายให้ลูกค้ารายใด > 30%3 ปีติดต่อกัน 

- ไม่มี – 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561 

หลังจากอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาปีละกว่าแสนล้านบาทติดลบต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในปี 2561 ท่ีผ่านมา ภาพรวม
โฆษณาสามารถกลับมาอยู่ในแดนบวก และมีการขยายตัวในทิศทางท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

โดยภาพรวม 12 เดือนปี 2561 อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโต 3.91% หรือมีมูลค่าอยู่ท่ี 1.05 แสนล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2560 ท่ีมีมูลค่าอยู่ท่ี 1.02 แสนล้านบาท 

เห็นได้จากตัวเลขข้อมูลของบริษัทเนลเส็น(ประเทศไทย)ดังนี้ 
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สื่อ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
เติบโต 

 ทีวี  67,935  8.05% 

 เคเบิ้ลทีวี / แชทเทลไลท์ทีวี  2,434  -16.44% 

 วิทยุ  4,802  7.28% 

 หนังสือพิมพ์  6,100   -20.84% 

 นิตยสาร  1,315   -33.65% 

 โรงหนัง  7,312  7.28% 

 นอกอาคาร  6,833   7.03% 

 เคลื่อนท่ี  6,067  3.25% 

 ในอาคาร  1,054   11.42% 

 อินเทอร์เน็ต  1,605  6.08% 
 รวม  105,455  3.91% 

ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของเนลเส็นมีเดียรีเสิชท่ีโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อ
อันดับ1ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ัวประเทศทุกช่วงอายุ  
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ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2560 

สื่อโฆษณา Off-line 

สื่อทีวี  

 ยังคงเป็นสื่ออันดับ1ท่ีเข้าถึงและครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มได้มากท่ีสุด แม้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มจะดูทีวี
น้อยลง แต่สื่อโทรทัศน์ซ่ึงปัจจุบันเป็นระบบดิทัลทีวีท้ังหมดแล้ว มีการเติบโตถึง 8.05% หรือมีมูลค่า 67,935 ล้านบาทในปี 
2561 มีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ท่ี 64.42% แม้เคเบิลทีวีและแซทเทิลไลท์ทีวีจะลดลงถึง 16.44% ก็ตาม  
 อุตสาหกรรมสื่อทีวีไทยในยุค “ทีวีดิจิทัล” มิใช่เป็นการแข่งขันเพียงเพ่ือแย่งชิงเรตต้ิงจากช่องทีวีด้วยกัน แต่ทีวี
ปัจจุบัน ต้องแข่งขันกับสื่อท่ีแรงติดปีกอย่างสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะโซเชียลเนตเวิรค์ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ท่ี
ต่างก็พัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีท่ีล้ําหน้า มีรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร้
ขีดจํากัด กอปรกับเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือท่ีกําลังเข้าสู่ยุค 5G ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโซเชียลเนตเวิรค์ได้ทุกท่ีทุก
เวลา คาดว่าหากเข้าสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงก็จะย่ิงมากข้ึนและเร็วข้ึนอย่างแน่นอน 
 เจ้าตลาดเดิมท่ีเคยครองความย่ิงใหญ่อย่างช่อง 3 และช่อง 7 ก็มีผลประกอบการท่ีลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่อง 3 
ท่ีกระทบกระเทือนอย่างหนัก แต่มีช่องท่ีได้รับความนิยมมากข้ึนเช่นช่องโมโน 29 และช่องเวิรค์พอยด์ 23 เป็นต้น 

 
 
 

อย่างไรก็ตาม แม้ช่องทีวีดิจิตอลหลายช่องจะประสบกับภาวะขาดทุน แต่กลับมีกลุ่มทุนเข้ามาเทคโอเวอร์ เช่น ช่อง 
อัมรินทร์ทีวีท่ีกลุ่มไทยเบฟเวอเรจควักกระเป๋า 850 ล้านบาท เข้าถือหุ้นสัดส่วน 47%  

หลังจากซ้ือกิจการของช่องอมรินทร์ทีวีได้ไม่นาน กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ก็ลุยธุรกิจสื่อต่อ ด้วยการเข้าถือหุ้นสัดส่วน 
50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดด้ิง ซ่ึงโครงสร้างภายในบริษัท ประกอบไปด้วย จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ช่องจีเอ็มเอ็ม 25) 
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (คลื่นวิทยุเอ-ไทม์ มีเดีย) จีเอ็มเอ็ม ทีวี และเอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์ 
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ไม่เพียงแค่นั้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ซ่ึงถือเป็นบริษัทแม่ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดด้ิง ก็ขายหุ้นทีวี
ดิจิทัลในส่วนของช่องวันให้กับปราสาททองโอสถ โดยบริษัท ประนันท์ภรณ์ เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 50% หรือมูลค่า 1,900 ล้าน
บาท ส่งผลให้เจ้าของรายเดิม คือ จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี และคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือรายละ 25% 
เท่านั้น 

นอกจากนั้นบอร์ด “ทีวี ไดเร็ค” ก็ได้ไฟเขียวลงทุนเข้าถือหุ้น 90.1% ในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เพ่ือเข้าบริหารทีวีดิจิทัล 
ช่อง 19 เตรียมเพ่ิมการผลิตรายการนําเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ัวประเทศหวังต่อยอดโฮมชอปปิ้ง พร้อมเชื่อมโยง
เข้ากับแผนทําการตลาดสินค้าในช่องทางออนไลน์ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการกระตุ้นยอดขายได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงผู้บริหารมั่นใจ
เป็นดีลท่ีได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ระบุกลุ่มสปริงนิวส์ ยังคงผลิตรายการข่าวป้อนพร้อมรักษาสัดส่วนเนื้อหาข่าว และสาระตามเกณฑ์ 
กสทช. โดยตั้งเป้าทํารายได้จากการขายสินค้าทางช่อง 19 คิดเป็นสัดส่วน 5% ของเป้ายอดขายรวมในปีนี้ 3,990 ล้านบาท 

สําหรับทิศทางธุรกิจทีวีดิจิทัลยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการนําเสนอของช่องดิจิทัลทีวีต่างๆมี
ลักษณะเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่นช่อง PPTV ท่ีเน้นรายการกีฬา ช่องโมโน ท่ีเน้นภาพยนตร์ชุดต่างประเทศ ช่องวัน ท่ีเน้นกลุ่มคน
รุ่นใหม่และเพศท่ี3 เป็นต้น ในวันนี้อํานาจการต่อรองของสื่อทีวีเดิมอย่างช่อง 3 และ7 ท่ีในอดีตพ้ืนท่ีโฆษณาช่วงไพร์มไทม์ถูก
จองเต็ม กลับเหลือเวลาโฆษณามากมาย รายการยอดนิยมและผู้จัดหลายรายมีการย้ายค่ายย้ายช่อง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการเพ่ือแย่งชิงผู้ชม มีแพลตฟอร์มท่ีรวมกันท้ังสื่อทีวี สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิทยุภายใต้เครือข่ายเดียวกัน โดยคาด
ว่าเม็ดเงินในสื่อทีวีปี 2562 น่าจะเพ่ิมปริมาณมากข้ึนประมาณ 5 %   

สื่ออินเตอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล 

“สื่อดิจิทัล” หรือ “ออนไลน์” ยังคงเป็นสื่อมาแรงในปีนี้ ด้วยปัจจัยประชากรไทยเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 
80% หรือ 57 ล้านคน  

ขณะท่ีปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจํามีจํานวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ
เป็นประจํา 46 ล้านคน หรือ 67% ด้วยแพลตฟอร์มท่ีมีผู้ใช้งานระดับ 40-50 ล้านคน สื่อออนไลน์จึงได้รับความนิยมต่อการ
สื่อสารกับผู้บริโภคและการใช้งบโฆษณา 

ข้อมูลจาก We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี และ Hootsuite ระบุถึงพฤติกรรมการเสพสื่อของคนไทยต่อวัน ในปี 
2561 ว่าคนไทยใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ต 9.38 ชั่วโมง ,ดูทีวี รวมรูปแบบสตรีมม่ิงและวีดีโอดีมานต์ 4.03 ชั่วโมง และฟังวิทยุ
สตรีมมิง 1.35 ชั่วโมง ประเทศไทยครองอันดับ 1 ของโลกท่ีใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์ต่อวันสูงสุด เช่นเดียวกับ
การใช้โมบายอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4.56 ชั่วโมง ซ่ึงสูงท่ีสุดในโลก 

สื่อดิจิทัลเป็นสื่อท่ีการมอนิเตอร์ไม่สามารถจะทําได้เช่นเดียวกับสื่อด้ังเดิมหรือสื่อออฟไลน์ ถึงแม้สื่อดิจิทัลจะมีการ
เติบโตสูง ตัวเลขงบประมาณโฆษณาท่ีปรากฎก็ยังไม่มาก แต่ในความเป็นจริงคาดว่างบประมาณโฆษณาในส่ือดิจิทัลในปี 2561 
น่าจะสูงถึงเกือบหนึ่งหม่ืนห้าพันล้านบาท ซ่ึงก็จะเท่ากับอันดับสองรองจากทีวี มีอัตราการเติบโต ประมาณ 21% และคาดว่าใน
ปี 2562 จะเติบโตถึง 25%หรือมีมูลค่าถึง 1.87หม่ืนล้านบาท(ตัวเลขจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทย(DAAT) ท้ังนี้ใน
อนาคตอันใกล้ การท่ีผู้ประกอบการมือถือท้ัง 3 ค่ายคือ เอไอเอส ดีแทคและทรู ได้ย่ืนเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือขอยุติการให้บริการ 2G ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
ก้าวสู่ยุค 5G สังคมไทยก็จะเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง  

สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ ท้ังหนังสือพิมพ์ และนิตยสารตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีตกตํ่าอย่างหนัก โดยเฉพาะสื่อนิตยสาร 
จากข้อมูลการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อของ นีลเส็น ประเทศไทยพบว่า สื่อนิตยสารมีมูลค่าการโฆษณาลดลงมากกว่า 

33.65% หรือเหลือมูลค่าเพียง 1,315 ล้านบาทในปี 2561 และปี 2562 ก็ยังมีแนวโน้มลดลงอีก นิตยสารชื่อดังท้ังไทยและ
นิตยสารหัวนอกต่างพากันปิดตัวลงเพราะประสบกับภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์ก็มีมูลค่าการโฆษณา
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ลดลงเหลือ 6,100 ล้านบาท หรือลดลงถึง 20.84% ในปี 2561 หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เช่นไทยรัฐท่ีเคยหนาด้วยหน้าโฆษณา 
กลับบางลงมาก เช่นเดียวยอดพิมพ์ยอดจําหน่ายท่ีลดลงมากเช่นกัน   

ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีส่วนแบ่งการตลาดจากเม็ดเงินโฆษณารวมอยู่ท่ีประมาณ 7.03% มี
มูลค่า 7,715 ล้านบาท นับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ท้ังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ก็ปรับตัวเป็นสื่อออนไลน์ ควบคู่กันกับออฟไลน์ และขยาย
แพลตฟอร์มไปท้ังโซเชียลมีเดียต่างๆเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์การสื่อสารของสินค้าและแบรนด์ในยุคนี้ ท่ีต้องการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง 

ขณะที่ปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจํามีจํานวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 

สื่อนอกบ้าน  

จากข้อมูลการวิจัย พบว่า สื่อนอกบ้านเป็นสื่อท่ีเข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 และเป็นอีกสื่อท่ียังมีการเติบโตด้านเม็ด
เงินโฆษณา สื่อนอกบ้านประกอบด้วย สื่อในอาคาร ,สื่อนอกอาคาร และสื่อเคลื่อนท่ี ในปี 2561 มีเม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม 
13,954 ล้านบาท โดยสื่อในอาคารเติบโตสูงสุด 11.42% ตามมาด้วยสื่อนอกอาคารเติบโต 7.03% และสื่อเคลื่อนท่ี 3.25%  
และยังคาดว่าสื่อนอกบ้านจะโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มอยู่นอกบ้านมากข้ึน รวมท้ังการ
เติบโตของส่ือนอกบ้าน มาจากปัจจัยการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาท่ัวไปเป็นรูปแบบป้ายดิจิทัล ท่ี
สามารถลงโฆษณาใช้พ้ืนท่ีโฆษณาได้มากข้ึน 

สื่อวิทยุ 

“วิทยุ” เป็นอีกสื่อท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในยุคท่ีออนไลน์ขยายตัวสูง สะท้อนจากตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาท่ีอยู่ในภาวะ
“ทรงตัว”หรือเติบโตเล็กน้อยราว 1-2% ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  

พฤติกรรมการฟังวิทยุของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก คือ หันมาฟังผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน 
เช่นเดียวกับยอดฟังบนรถ จากจํานวนผู้ฟังท่ีปรับตัวเพ่ิมมากข้ึน แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้ฟังวิทยุลดลงอย่างท่ีหลายคน
คาดการณ์ จากการสํารวจของ “นีลเส็น”ในกลุ่มท่ีฟังวิทยุในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า 95% ยังฟังเพลงผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดย 77% ฟังวิทยุท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขณะท่ีสัดส่วน 88% ฟังผ่านแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ ถือเป็นตัว
เลขท่ีสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ท่ียังคงฟังเพลงหรือรายการวิทยุ เพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมการฟังจากเครื่องรับ
วิทยุเป็นออนไลน์เท่านั้น เพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อท่ีมีเสน่ห์ คือคนพูดและผู้ฟังสามารถเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับดีเจได้ 

แม้สภาพโดยรวมของวงการวิทยุปี 2561 จะไม่อยู่ในจุดท่ีน่าพอใจนัก หากคนในวงการก็ยังเชื่อว่า สื่อเก่าอย่างวิทยุท่ี
ฝ่าวิกฤตมาแล้วหลายครั้งจะยังอยู่ได้ ตราบใดที่คนทํางานปรับตัวและหาจุดยืนท่ีใช่ให้กับตัวเองได้ แม้จะไม่มีคลื่นบนหน้าปัด
และต้องออกอากาศผ่านช่องทางอ่ืน อย่างการเป็นสถานีออนไลน์ก็ตาม 

ลักษณะลูกคา้ 

ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายสินค้าและบริการและมีท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทยโดยในปี2561 บริษัท
มีลูกค้ารายใหญ่ท้ังหมด 22 รายโดย 5 ใน 10 รายของลูกค้าท่ีใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10 
ปี อีกท้ังบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อม่ันว่าลูกค้า จะยังคง
ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต 

สําหรับปี 2561 บริษัทได้เริ่มทํางานกับลูกค้าใหม่ท้ังหมด 11 รายซ่ึงเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพ่ือ
แนะนําบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึง
การท่ีบริษัทชนะการแข่งขันในการนําเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซ่ีอ่ืน 

ขนาดของบริษัทและจํานวนคู่แข่ง  

บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเยนซ่ีขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด 
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

บริษัทได้ให้ความสําคัญกับการให้บริการการสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงรวมถึงการผลิตผลงานทางด้าน
โฆษณา การส่ือสารการตลาด ท่ีเน้นคุณภาพด้วยพ้ืนฐานหลักท่ีให้ความสําคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นผู้นําในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการ
สื่อสารการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ประการสําคัญท่ีสุดคือ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ท้ัง
การอบรมสัมมนา การทําเวริค์ช็อปตลอดจนการส่งพนักงานไปดูงานในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท 

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอีก 4 บริษัทเพ่ือให้บริการสื่อสารด้านอ่ืนอย่างครบวงจร คือ 

1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด ดูแลด้านการวางแผนและซ้ือสื่อโฆษณา 
2. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด ให้บริการด้านการผลิตชิ้นงานคณุภาพ เพ่ือใช้ในงานสื่อสารต่างๆท้ังออนไลน์และ

ออฟไลน์ 
4.   บริษัท ดิจินคร จํากัด ให้บริการด้านการวางแผนงาน การสร้างสรรค์และซ้ือสื่อดิจิทัล 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

การดําเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีข้ันตอนพอสรุปได้ดังนี้ 
การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทาง 

กลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์
จะนํารายละเอียดงานท่ีได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพ่ือทําสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์ 
สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องลึกของกลุ่มเป้าหมาย และทํา
การวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป 

เม่ือลูกค้าอนุมัติงานท่ีฝ่ายความคิดสร้างสรรค์นําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทํา
ภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้าง
บริษัทภายนอกเข้ามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซ้ือสื่อโฆษณา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เม่ือลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซ้ือสื่อโฆษณาตามท่ีนําเสนอ เม่ือชิ้นงาน
เสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ 

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดข้ันตอนการทํางาน เริ่มต้ังแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนท่ีจะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการ
ประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาท่ีนําเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  

- ไม่มี – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

ภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และ
การใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ  

ในรอบปีท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึง
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดงบโฆษณา
ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา เพ่ือทดแทนหรือชดเชยรายได้ท่ีลดลง 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าปัจจุบันท่ีมีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ยังคงสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอแผนงาน  
กลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพ่ือส่งเสริมความสําเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากท่ีสุด 

2. ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่ 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา และการแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณาน้ัน บริษัทฯ ยังคงดําเนินการหา
ลูกค้ารายใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การรับลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคัญและระมัดระวังถึง
ฐานะการเงินของบริษัทท่ีคาดว่าจะมาเป็นลูกค้า โดยตรวจสอบฐานะการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของ
บริษัทนั้น และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ฐานะการเงิน เพ่ือประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บเงินไม่ได้
หรือหนี้สูญ 

3. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลกูค้ารายใหญ ่

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้งบโฆษณาจํานวนมาก  หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริษัทโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างมีสาระสําคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทํา workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทําโฆษณาและการใช้สื่อในอนาคต ซ่ึงมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากข้ึน   

นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานดี ๆ ท่ีผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจ และม่ันใจว่า บริษัทฯ 
มุ่งม่ันท่ีจะนําเสนอผลงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดให้กับลูกคา้ 
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4.  ทรพัยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)  

มีดังนี้ 
ท่ีดิน 159,185,182.50 บาท 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 28,846,636.47 บาท 
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์ 6,334,524.91 บาท 
ยานพาหนะ 3,615,760.15 บาท 

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)  

มีดังนี้ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   9.00 บาท 
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์ 389,426.35 บาท 
ยานพาหนะ 1,200,000.00 บาท 

สถานท่ีประกอบธุรกิจ เช่าจากบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

-ไม่มี –  

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
- ไม่มี - 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
ท่ีต้ังสํานักงาน 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประกอบธุรกิจ นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทําโฆษณา 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001528 
โทรศัพท์ (66) 2 354 3333 
โทรสาร (66) 2 644 9551 
Website www.fareastfamelineddb.com 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
- ทุนจดทะเบียน 78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
- ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 77,499,500 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
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ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

1. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด  
 ท่ีต้ังสํานักงาน 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 เปน็เงิน 6,511,000 บาท 
 อัตราการลงทุน 99.99% 

2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
 ท่ีต้ังสํานักงาน 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% 

3. บริษัท ดิจินคร จํากัด 
 ท่ีต้ังสํานักงาน 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ 0-2354-3573 
 โทรสาร 0-2644-9551 
 ประเภทธุรกิจ ให้บริการธุรกิจโฆษณาด้านดิจิทัล 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,000,000 บาท 
 อัตราการลงทุน 45% 

4.   บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด 
 ท่ีต้ังสํานกังาน 208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์ 0-2651-5377 
 โทรสาร 0-2651-5370 
 ประเภทธุรกิจ ซ้ือ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท 
 อัตราการลงทุน 30% 
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

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

ผู้สอบบัญชี ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ  
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ และ/หรือ ดร. ปรีชา สวน  
บริษัท 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 

ข้อมูลสาํคญัอ่ืน 

- ไม่มี – 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

บ ริ ษั ท มี ทุ น จดทะ เบี ยน  78,700,000  บ าท  เรี ย กชํ า ระแล้ ว  77 ,499 ,500  บ าท  แบ่ ง เป็ น หุ้ น ส า มัญ 
7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

ประเภท จํานวนราย จํานวนหุ้น % 
นิติบุคคล    

สัญชาติไทย 25 3,924,500 52.33 
สัญชาติต่างด้าว 2 821,800 10.96 

บุคคลธรรมดา    
สัญชาติไทย 319 2,747,700 36.63 
สัญชาติต่างด้าว 1 6,000 0.08 

รวม 347 7,500,000 100.00 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนโอนหุ้น วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 

รายชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1.  กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒฯ  2,776,150 37.02 
2.  นายสําเริง มนูญผล 913,600 12.18 
3.  GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT 750,000 10.00 
4.  บริษัท โชควัฒนา จํากัด 505,075 6.73 
5.  นายบุญชัย โชควัฒนา 350,000 4.67 
6.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล 315,404 4.21 
7.  นายชัยลดล โชควัฒนา 230,000 3.07 
8.  บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 171,000 2.28 
9.  นายวีรพัฒน์ พูนศักด์ิอุดมสิน 128,500 1.71 
10.  นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 101,250 1.35 
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หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้ 

รายชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 1,055,700 14.08 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 922,650  12.30 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 797,800 10.64 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

- ไม่มี – 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ตํ่ากว่า 3.00 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมานั้น บริษัทได้จัดสรรกําไรเพื่อ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอในอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายท่ี
กําหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

ป ี 2560 2559 2558 2557 2556 
ราคามูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(บาท) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 10.00 7.00 6.00 5.00 7.00 
รวมเป็นจํานวนเงนิ (บาท) 75,000,000.00 52,500,000.00 45,000,000.00 37,500,000.00 52,500,000.00 
สัดสว่น (%) ต่อกาํไรสุทธ ิ 39.92% 67.16% 67.10% 80.64% 82.53% 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 
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รายละเอียดการถือหุ้นไขว้ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น 
บริษัทอื่นถือ
หุ้นในบริษัท 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
สัดส่วน 
ท่ีถือ(%) 

สัดส่วน 
ท่ีถือ(%) 

1 การถือหุ้นเกินกว่า 50%   
(ก) บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ  

ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน   
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกว่า 50% บริษัทอ่ืน  

ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ   
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอ่ืน ต้ังแต่ 2 บริษัทข้ึนไปบริษัท

อ่ืนเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
  

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

(ก) บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% 
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 10% 

  

(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืน เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50% 
บริษัทอ่ืน ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 

  

1. บจ. ดิจินคร  45.00 - 
2. บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น  40.00 - 
3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์  30.00 - 

3 การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%   
(ก) บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ 

ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่า 25% 
  

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนไม่เกินกว่า 25%บริษัทอ่ีน ต้องไม่ถือหุ้น
ไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 

  

1. บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.33 11.91 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง 0.24 13.62 
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 0.29 10.29 

หมายเหตุ :  บร ิษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่” ข้อ 14 
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ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธ.ค. 60 
เพิ่ม (ลด)  

ระหว่างปี 2561 
ณ 31 ธ.ค. 61 % 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 350,000 18,000 368,000 4.75 
 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,000 - 5,000 0.07 
2. นายวศิน เตยะธิติ 14,850 8,000 22,850 0.30 
 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,250 - 2,250 0.03 
3. นายวิชา ลดาลลิตสกลุ 2,000 12,200 14,200 0.18 
 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,000 - 4,000 0.05 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกลุ 315,404 17,000 332,404 4.29 
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ - 11,200 11,200 0.14 
 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,100 - 2,100 0.03 
6. นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี 2,500 8,000 10,500 0.14 
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล  - 12,300 12,300 0.16 
 คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,000 - 4,000 0.05 
8. นายอนุพล ภูวพูนผล - 3,500 3,500 0.05 
9. นายชัยลดล โชควัฒนา 230,000 14,000 244,000 3.15 
10. นายขจรศักดิ ์ วันรัตน์เศรษฐ - - - - 
11. นายอมร อัศวานันท์ - - - - 
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ - - - - 
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน - - - - 
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ - - - - 
15. นางพรรณพิศ จันทร์เอียง - 10,200 10,200 0.13 
16. นายรัชพงค์ งามพสิัย - 10,000 10,000 0.13 
17. ดร.ชาลินี ฮิราโน - 9,500 9,500 0.12 
18. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์ - 1,800 1,800 0.02 

จํานวนหุ้นท่ีกรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด (บริษัทย่อย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อกรรมการ ณ 31 ธ.ค. 60 
เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี 2561 ณ 31 ธ.ค. 61 % 

1. นายวศิน เตยะธิติ 8 - 8 0.001 
2. นายอนุพล ภูวพูนผล 1 - 1 0.0002 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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8.1 โครงสร้างการจัดการของบรษัิท 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 
ปีท่ีได้รับการ

แต่งต้ัง 

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหน่งกรรมการ  
ณ สิ้นปี 2561 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ปี 2513 48 ปี 
2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ ปี 2517 44 ปี 
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อํานวยการ ปี 2556 5 ปี 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อํานวยการ ปี 2548 13 ปี 
5.  นางมาล ี ลีลาศิริวงศ ์ กรรมการ ปี 2543 18 ปี 
6. นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสด์ิภักดี กรรมการ ปี 2557 4 ปี 
7.  นางเกษแก้ว  อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ ปี 2561   5 เดือน 
8.  นายอนุพล  ภูวพูนผล กรรมการผู้จัดการ ปี 2561  5 เดือน 
9.  นายชัยลดล  โชควัฒนา กรรมการ ปี 2556 5 ปี 
10. นายขจรศักด์ิ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ ปี 2545 16 ปี 
11. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ ปี 2545 16 ปี 
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระ ปี 2545 16 ปี 
13. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ ปี 2553 7 ปี 
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ กรรมการอิสระ ปี 2561 4 เดือน 21 วัน 
 นางสาวรัชดาวรรณ  ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท  ปี 2559  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์
สุจริตเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการดูแลให้บริษัทดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติท่ีดี และหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้ 

อํานาจดําเนินการ 

1.  แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ 
บุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ 

2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

3. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ี
มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุ มัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  และ/หรือ หลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจ 

คณะกรรมการบริหาร 
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซ่ึงสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีเลิกใช้ ชํารุด สูญหาย ถูก

ทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อ่ืนๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซ่ึงวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซ่ึงจะทําให้มี
มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทาง
การค้า ท่ีมีทุนทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 

13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

14. แต่งต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย

นโยบาย และแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจว่าการทํารายการต่างๆได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆท่ีสามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ในทางมิชอบ 

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมี
มาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกําหนดอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกําหนดวันเพ่ือกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ท้ังนี้ เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิใน
การรับเงินปันผล 

10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะย่ืนต่อหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ หรือ 
ลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุป
ได้ดังนี้ 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง 
จํานวนคร้ังที่เข้า

ประชุมคณะกรรมการ 
จํานวนคร้ังที่เข้า

ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ 8/9 1/1 
2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ 7/9 0/1 
3. นายวิชา  ลดาลลิตสกลุ  กรรมการผู้อํานวยการ 9/9 1/1 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกลุ กรรมการรองผูอ้ํานวยการ 8/9 1/1 
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ 9/9 1/1 
6. น.ส.วราภรณ ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ 9/9 1/1 
7. นางเกษแก้ว  อิทธิกุล กรรมการผู้จดัการ 4/4* 0/0* 
8.  นายอนุพล  ภูวพูนผล กรรมการผู้จดัการ 4/4* 0/0* 
9.  นายชัยลดล  โชควัฒนา กรรมการ 7/9 1/1 
10. นายขจรศักดิ ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9/9 1/1 

11.  นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7/9 1/1 
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 9/9 1/1 
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 9/9 1/1 
14.  รศ.พญ.ปรียาจิต  เจริญวงค์ กรรมการอิสระ 2/3* 0/0* 
 นายอาทร เมฆนพรตัน์  4/5** 1/1** 

หมายเหตุ: * นางเกษแก้ว อิทธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
  รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 ** นายอาทร  เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 12 คน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
1. นายบุญชัย  โชควัฒนา ประธานกรรมการ 
2.  นายวิชา  ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อํานวยการ และประธานกรรมการบริหาร 
3.  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อํานวยการ/ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน  

และรองประธานกรรมการบริหาร 
4.  นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสด์ิภักดี รองประธานกรรมการบริหาร 
5.  นายอนุพล  ภูวพูนผล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร 
6.  นางเกษแก้ว  อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร 
7.  นางมาล ี ลีลาศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 
8.  นางสุนีย์  ชัยจิรารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค ์ 
9.  นางพรรณพิศ  จันทร์เอียง กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า 
10.  นายรัชพงค ์ งามพิสัย  กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า  
11.  ดร.ชาลิน ี ฮิราโน กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 
12.  นางพรวิไล  ปิ่นวนิชกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือให้การบริหารงาน
ของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

สําหรับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้ 
(1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ก) ทะเบยีนกรรมการ 
 ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
 ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 14 คน  
 จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   4,700,000.00 บาท 
 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 840,000.00 บาท 
 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 225,000.00 บาท 
 จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 108,000.00 บาท 
 รวมเป็นเงิน 5,873,000.00 บาท 

หมายเหตุ: นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทน
กรรมการ  
(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท 

(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงฯ 
(บาท) 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 450,000.00 64,000.00   
2. นายวศิน เตยะธิติ 300,000.00 56,000.00   
3. นายวิชา ลดาลลิตสกลุ 450,000.00 72,000.00  16,000.00 
4. นางชัยลดา ตันติเวชกลุ 380,000.00 64,000.00  12,000.00 
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ 380,000.00 72,000.00  16,000.00 
6.  นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักด ี 380,000.00 72,000.00  16,000.00 
7.  นางเกษแก้ว อิทธิกุล 380,000.00 32,000.00  12,000.00 
8.  นายอนุพล  ภูวพูนผล 380,000.00 32,000.00  16,000.00 
9.  นายชัยลดล  โชควัฒนา 300,000.00 56,000.00   
10. นายขจรศักดิ ์ วันรัตน์เศรษฐ 300,000.00 72,000.00 60,000.00  
11. นายอมร อัศวานันท์ 300,000.00 56,000.00 45,000.00  
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ 300,000.00 72,000.00 60,000.00 16,000.00 
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 300,000.00 72,000.00 60,000.00  
14.  รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ 100,000.00 16,000.00   
 นายอาทร  เมฆนพรตัน์   32,000.00  4,000.00 

รวม 4,700,000.00 840,000.00 225,000.00 108,000.00 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ผู้บริหารจํานวน 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 49,543,716 บาท และได้รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,733,694 บาท  

ค่าตอบแทนอื่น 

-ไม่มี - 

8.5  บุคลากร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 169 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้ 
- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค ์ 34 คน 
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า 27 คน 
- ฝ่ายโปรดักชั่น 8 คน 
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์ 12 คน 
- ฝ่ายดิจิทัล 24 คน 
- ฝ่ายมีเดีย 3 คน 
ปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 136,916,757 บาท  
และได้รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 3,877,770 บาท  

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น 

 
9.  การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซ่ือสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
สร้างความเจริญเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิและความม่ังคั่งแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้
เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพ่ือประโยชน์สุขอย่างสมดุล 
และย่ังยืน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง  
“ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastfamelineddb.com  ประกอบด้วย 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด 
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน  
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้นําขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคําบรรยายหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซ่ึงจะใช้
แทนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนําไปใช้สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ามีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว 

9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อม่ันว่าการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและย่ังยืนในระยะยาว 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพ่ือให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ 
และเป็นหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งม่ันท่ีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังซ่ือสัตย์ สุจริตโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน  

4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมรวมถึงการมีระบบ
บัญชแีละรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
8. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ 
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งม่ัน 

ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น

ท่ีต้ัง 
หลักการกํากับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ  
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ 
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ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ท้ังสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญต่อ
บริษัท 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมี คําชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนัดประชุม รวมท้ังสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีมีการกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 

 1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว  
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมท้ัง 
มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคําถามคําตอบ 
ไม่มีการเพ่ิมวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นท้ังตามกฎหมาย และดําเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท 
www.fareastddb.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากข้ึน เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูล
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เพ่ือประชุมสามัญประจําปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น 

 2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปีภายใน 4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมของบริษัท 
เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจําทุกปี เพ่ือไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน
พร้อมแนบแผนท่ีไปพร้อมกับหนังสือบอกล่าวนัดประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.fareastddb.com ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ต้ังแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาด



 

29 
 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว 

 2. บริษัทได้เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมด ท่ีมีข้อมูล
เห มื อนกั บ ข้ อ มู ล ท่ี บ ริษั ท ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใน รูป เอกสาร ท้ั งภ าษ าไท ยและภ าษ า อั งกฤษ ใน เว็บ ไซ ต์ ขอ งบ ริ ษั ท  
www.fareastddb.com  ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ท้ังชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากย่ิงข้ึน 

 3. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซ่ึงมีการกําหนดวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจําปี 
งบการเงิน ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีบริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม คําอธิบายเอกสาร และหลักฐานท่ีผู้ถือหุ้นต้อง
นํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันท่ี 9 เมษายน 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกท้ังได้ลงประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 2561 

 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงมีการแปล
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทําและปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ่ง 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็น
หน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วม
ประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมท้ังผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จาก
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com  

 2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ี
แจ้งจํานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและแนะนํา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมท้ังมอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัท ชี้แจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มท่ี ในทุกวาระและ
สรุป ผลการล งม ติ จ ากการนั บ ค ะแนน เสี ย ง ใน ทุ กวาระ ด้ วยระบบ  Ba rcode  ท้ั ง เห็ น ด้ วย  ไม่ เห็ น ด้ วย  และ 
งดออกเสียง พร้อมท้ังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน 

 3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้
ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สํานักงาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย 
และข้อบั งคั บของบริ ษั ท  นอกจากนี้  ผู้ ถื อ หุ้น  / ผู้ รับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถ เห็นผลคะแนนบนหน้ าจอ 
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ในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซ่ึงผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้าย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกต้ังกรรมการบริษัท ต้ังแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

  วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกต้ังกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน 
เจ้าหน้าท่ีจะนับคะแนน พร้อมท้ังแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมท้ังลงนามใน 
บัตรลงคะแนน ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนทันที 

  วาระเลือกต้ังกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกต้ังกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงในการเลือกต้ังกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนับคะแนน และเม่ือเสร็จสิ้นการลงมติใน
วาระนี้ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

  ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งท่ี 24 ท่ีบริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 4. บริษัทดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่น
นอกเหนือจากท่ีได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

 5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ท่ี
เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

 6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสําคัญ ได้แก่ 
  ก) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย 

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลท่ีจ่าย
กับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลท่ีจ่ายในปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา พร้อมระบุวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

  ข) การเลือกต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกต้ัง จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอ่ืน ในกจิการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ 

  กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และจํานวนวาระ 
/ ปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

  ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการเสนอ
วงเงินค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกปี ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงาน  
ผลการปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และ
เปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
จํานวนเงินท่ีจ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมท้ังจํานวนเงินท่ีจ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  ง) การแต่ง ต้ังผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี  : บริษัท เสนอชื่ อผู้ สอบบัญชี  
สํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปีท่ีทําหน้าท่ี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปจัจุบันกับ
ปีท่ีผ่านมา และค่าบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน  
ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน ผู้สอบบัญชี ท่ีเข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระ
ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซ่ึงรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธาน
กรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมท้ังเปิดเผยผ่านเว็บไซต์  www.fareastddb.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการ
ประชุมคร้ังต่อไป พร้อมท้ังนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาล่วงหนา้ โดยได้จัดทําฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนําข้อมูล
ภายในไปใช้เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ใน
หน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

 2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง 

 2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้
ต้ังแต่วันท่ี 1-30 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
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 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันท่ี 9 เมษายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด
วาระการประชุม รายงานประจําปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีบริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 

  บริษัทอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย 

 4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสําคัญ ๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน 
ซ่ึงบริษัทได้ให้ชื่อ ท่ีอยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจําปี ท่ีส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม 

  บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. ไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมท้ังคําแนะนําข้ันตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กําหนดกฏเกณฑ์ท่ีทําให้ยากต่อ
การมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทํา และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซ่ึงมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค (ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

  ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 

 ราย หุ้น % 
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 
 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 
 เข้าประชุมด้วยตนเอง 
 มอบฉันทะ 
 - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 
 - มอบให้ผู้อ่ืน 

359 
50 
13 
37 

- 
37 

7,500,000 
5,783,179 
 911,304 

4,871,875 
- 

 4,871,875 

100.00 
77.11 

 12.15 
64.96 

- 
64.96 

 5. บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์สําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 6. บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มท่ี  

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมภายหลังท่ีได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่
วาระท่ีใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการ 
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและ
กําหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
มีจิตสํานึกท่ีดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ รักษา
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ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อ่ืน 
และห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซ่ึงบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastddb.com เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทํางาน 

 นอกจากน้ีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกล่าวโดยกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฎิบัติตามที่กําหนด 

 การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 

 บริษัทมีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไปซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซ้ือขายในช่วงเวลา
ท่ีห้าม 

 นอกจากน้ี บริษัทมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารโดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ตามแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
นําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2561 กรรมการบริษัท 
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 การดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคา
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและกําหนดไว้ในจริยธรรมท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
รับทราบข้อมูล เช่น รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และกําหนดให้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย
ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพ่ือให้กรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มท่ี และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียมี
ใครบ้างท่ีจะต้องออกจากห้องประชุมเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงการกําหนดราคา
มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส รวมท้ังมีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้
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กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจําปี 

 3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการให้มีช่องทางและข้ันตอนท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล์ 
rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการรับข้อมูล และเอกสาร  
เ พ่ื อ เส น อ ต่ อ ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง เฉพ าะ เรื่ อ ง  แล ะราย งาน ต่ อ คณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท ใน ก ารนี้ ผู้ แ จ้ ง เบ าะแ ส  ห รื อ 
ข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีท่ีสุด 

 3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสใน
เรื่องท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่อง
ทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน  

 4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทําหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและท่ัวถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
สาธารณชนโดยทั่วไป มีความม่ันใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทําให้เกิดความ
เชื่อม่ันในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการ
ตัดสินใจ ผ่านช่องทางท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท  www.fareastfamelineddb.com  ในการนี้
บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซ่ึง
ได้มอบหมายให้ นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อํานวยการ เป็นผู้พร้อมท่ีจะให้ข้อมูลและข่าวสารตามท่ีนักลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีสนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล์ 
chailada@fareastfamelineddb.com เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่า
เทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากข้ึน  

 ทุกครั้งท่ีบริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพ่ือให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เม่ือมีข้อสรุปแล้ว
บริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็น และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
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ในการทํารายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากน้ียังได้จัดทํารายการ
สรุปไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1  

 สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสน้ัน บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ทําหน้าท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุท่ีเป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นท่ีจะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหนว่ยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข
ท่ีกฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
ดําเนินธุรกจิ ดังนี้ 

 1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จํานวนคร้ังการเข้าประชุม เป็นต้น 
 2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
 3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
 4. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 
 5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลในประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง

ของรายงานทางการเงิน  ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ  
โด ย ส าม ารถ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รผ่ าน เล ข านุ ก า รบ ริ ษั ท   โด ย โท รศั พ ท์ ส ายต รง  0 -2 3 54 -3 549  ห รื อ ท า ง อี เม ล์ 
rachadawan@fareastfamelineddb.com  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพ่ือเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเร่ืองและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีท่ีสุด 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย ไม่จํากัดเพศ และมีคุณสมบั ติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  

 5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานท่ีสําคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
 5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ
ไว้อย่างชัดเจน 

 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอ่ืน 
ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

 5.6  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหน้าท่ีตามกฏหมาย และตามท่ีได้รับมอบหมาย โดย
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

 5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซ่ึงในการพิจารณาวาระต่างๆจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสีย 

 5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีท่ีมีเหตุจําเป็น 

 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง

กันเองตามความจําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จาก

กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรอืผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมี
ผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมท้ังคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะมี
หน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 

 5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ี
มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้

ในรายงานประจําปี 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตาม

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าท่ีต่างๆ เพ่ือการก้าวสู่

ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
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จริยธรรมในการดําเนนิธรุกิจ 

1.  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 1.1 ผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม 
  2)  ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น 

อันจะนําไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  
  3)  มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
  4)  รายงานสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท้ังสารสนเทศท่ี

รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทํา
การใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

  5)  จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี 
  6)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
  7)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
  8)  เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 
  9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการ

เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   

  10)  ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

  11)  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด
การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 1.2 ลูกค้า 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของลูกค้าเป็นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่
ความสําเร็จของบริษัทอย่างย่ังยืน โดยกาํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ดําเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2) ดําเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ัน พัฒนาด้านบริการ และคิดค้นนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

  3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ
ลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

  4)  ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกค้า ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

  5)  ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
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  6)  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม  

 1.3 คู่ค้า 

  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) มีระบบการคดัเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพ้ืนฐานของการแข่งขันท่ีเป็น
ธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกันและกัน 

  2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดย 
มิชอบ 

  3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการเพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกัน 

  4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

  5)  ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 1.4 คู่แข่ง 

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

  1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ท่ีบริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

  2)  ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

 1.5 เจ้าหนี้ 

  คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ 
โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1)  ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2)  ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันอย่างเคร่งครัด 
  3)  บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้ม่ันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ท่ีดี 
  4)  เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
  5)  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพ่ือ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 1.6 พนักงาน 

  คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของบริษัท โดย
กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1)  ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน ตลอดจนไม่
เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง 

  2)  ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท 
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  3)  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ 
ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

  4)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างท่ัวถึง สร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 

  5)  ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
  6)  ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและ 

ผลการปฏิบัติงาน 
  7)  จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น 
  8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงข้อเสนอต่างๆ 

จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 
  9) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมการทํางานโดย

คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
  10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 1.7 ชุมชนและสังคม 

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธํารงรักษาไว้ซ่ึงสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1)  ไม่ดําเนินธุรกิจท่ีทําให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 
  2)  ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดข้ึนในบริษัทและพนักงาน 

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  3)  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
  4)  ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน  
  5)  ให้การสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  
  6)  สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นธรรม 

 1.8 สิ่งแวดล้อม 

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

  2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

  3)  ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
  4)  ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัดและ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  5)  มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6)  ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 1.9 ภาครัฐ 

  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  1)  ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย 

  2)  ดําเนินการอย่างถูกต้อง เม่ือมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 
  3)  สร้างสัมพันธ์อันดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
  4)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือ

ท้องถ่ิน 

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 

สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมัติเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ กรรมการ
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2.  ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการขัด
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมท้ังไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด 

 3.  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 4.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทําการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปดิเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 5.  กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต่อไป 

 6.  ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทท่ีตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือ 
ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

 7.  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทท่ีมีอํานาจหน้าท่ี อาจมีการกําหนดชั้นความลับของ
ข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  

3. การเล้ียงรับรอง การรบัหรือการให้ของขวัญ  

 บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมท้ังการรับรอง ท่ีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีท่ีอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้ทําธุรกิจ ตามแนวทางปฏบิัติ ดังนี้ 

 1.  พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  1)  เป็นไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2)  เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไป

อย่างเปิดเผย 
  3)  เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี 
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 2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท กรณีท่ีมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทข้ึนไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และนําส่งให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือนําไปเป็นของรางวัลให้แก่พนกังานหรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความเหมาะสม 

4.  การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน  

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคําประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ท่ีได้กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ 
หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  บริษัท ไม่กระทํา และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้  

 2.  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดทําเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 3.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหน่งหน้าท่ี
และ/หรือ นําข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 4.  จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน  

 5. กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสมํ่าเสมอตลอดจนการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 

 6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความม่ันใจ
ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง  

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 201(3/2558) เม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม 2558 และมีผลใช้บงัคับต้ังแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2558 

ในปี 2559 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรอง และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถ
ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com 

ปี 2561 หลังจากท่ีบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
รวมท้ังโทษทางวินัยต่างๆ ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ตลอดจนได้นํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง โดย
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ย่ืนเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

 ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการ
ดําเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด 

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
 2.  ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้

บุคคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนุญาต 
 3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือนําผลงานของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
 4.  ผลงานท่ีพนักงานได้สร้างสรรค์หรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเก็บไว้
ในรูปแบบใด  

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ไม่กระทําการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพ่ือนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
 3. ไม่จํากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอ่ืนใด ท้ังนี้

พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก 
 4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนักงานหรือผู้ท่ีเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่

เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม 

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน  
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสมํ่าเสมอ 

 2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานที่
ปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดล้อม วิธีการทํางานท่ี
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน 

 3. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง  

 4. สร้างวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานได้อย่าง
ย่ังยืน 
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

1.  ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
และดํารงตนอยู่ได้ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้
กําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้ 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซ่ือสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง 
ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตุจําเป็น 

 3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่อง
ท่ีตนมีส่วนได้เสีย 

 4. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

 5. ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมท้ังคู่สมรส และบุตร
ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน 

 7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

 8. มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี 

 พนักงาน 

 1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน 

 2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงของบริษัท 
 4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ

สถาบันการเงิน 
 6. ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา   
 7. ยึดม่ันในการทํางานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและ

พนักงาน 
 8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริง 

รวมท้ังไม่นําผลงานของบุคคลอ่ืนมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจซ่ือสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยอาศัย

หน้าท่ีการงานท่ีทํากับบริษัท 
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 10. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือ
ทรัพย์สินของบริษัท 

 11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่าง
เหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและ
ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก 
 2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษา

ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 3. ดําเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินท่ีเพียงพอต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพย์สิน 
 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อ่ืนหรือสร้างหลักฐานท่ีเป็นเท็จอันอาจ

ก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล 

 5. ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตท่ีจัดให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท 

 6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท 
 7. ไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทําซํ้า ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ประโยชน์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 
 8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือ

การกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
 9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

กําหนด และเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานท่ีเกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่องท่ี
อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมท้ังการรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 

 บริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท 

 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหาย 

 2. บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนโดยกําหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง 
เป็นต้น 
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4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย 

 ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือ
ตัดสินใจได้ให้ปรึกษากับผู้บั งคับบัญชาตามลําดับข้ัน  ในกรณี ท่ี มี ข้อขัดแย้งให้ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิ้นสุด 

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน  

สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการทําการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากข้ึนในยุค
การตลาด 4.0 ท่ีโลกดิจิทัลเป็นสิ่งท่ีคนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จําเป็นอย่างย่ิงท่ีบริษัท
จะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณท่ีเหมาะสม 

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานและ
องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ 

Basic Online Marketing:  แนวทางการทําการตลาดออนไลน์เบื้องต้น 

The Digital Garage Course: วิธีการและเทคนิคการทําการตลาดออนไลน์ 

Read Between Line:  การใช้ไลน์เกิดประสิทธิภาพปังๆ 

Strategic Thinking & Strategic Development:  ทําไงจะมี strategic thinking เจ๋งๆ  

Hyperbranding:  การทําแบรนด์ยุคใหม่ “ยุคไฮเปอร์” และการเขียน 
บรีฟท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานร่วมกัน 

Brand Switching Matrix 4.0:  3 Divergent Tools 

Techsauce Global Summit 2018: สัมมนาระดับภูมิภาคท่ีรวบรวมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆด้านการสื่อสารและการตลาด 

Big Data 2018 : From Hype to Reality:  แนวทางการทํา Big Data  

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสําคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานในระดับ Management และ Middle 
Management ด้วยการส่งไปอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น 

One-on-one executive coaching:  personal guidance on a transformative 
journey of learning and development. 

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER): หลักสูตรท่ีมุ่งสร้างนักธุรกิจท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้าง
ความย่ังยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม  

หลักสูตร Principle of Life Coaching: หลักสูตรเพ่ือสร้างความเปลี่ ยนแปลงในชี วิตให้
ก้าวหน้า และ เป็นทักษะเบื้องต้นของการเป็น Life 
Coach  

หลักสูตร leadership from within: การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นํา และการกํากับดูแล
องค์การที่ดี 
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ในส่วนของการทํางานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงาน
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทลายกรอบการทํางานท่ีซํ้าซากจําเจ เพ่ือให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทํางาน ท่ีจะนําพา
ลูกค้าสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน อาทิ 
ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เป็นต้น 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน  และ
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการ
ชดุย่อยมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้ 

1. นายขจรศักด์ิ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอมร อัศวานันท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ 
 นางสาวรัชดาวรรณ  ฤทธิรงค์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีท่ี
สําคัญของบริษัท รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 3.  สอบทานการปฏบิัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท 
 4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
 5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพ่ือขอรับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  
 (ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
 (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 
 (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 10. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทํา

ดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 (ก) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ข) การทุจริตคอร์รัปชนั หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร 
ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
 14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 

 วาระการดํารงตําแหน่ง  

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ และในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งท่ีว่างลง และอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
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 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
รายสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ 
 

คุณสมบัติ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชุมท้ังหมด (ครัง้) 

1. นายขจรศักด์ิ  วันรัตน์เศรษฐ มีความรู้ด้านบัญชี 4/4 
2. นายอมร  อัศวานันท์ มีความรู้ด้านบัญชี 3/4 
3. นายวิชิต  ตันติอนุนานนท์  มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค 4/4 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 4/4 

 

 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือทําหน้าท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้  

 1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
ต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการ 
 3. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ ์ กรรมการ 
 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ 
 5. นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสด์ิภักดี กรรมการ 
 6.  นายอนุพล  ภูวพูนผล กรรมการ 
 7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการ  
  นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

ต่อต้านการคอร์รัปชัน  
หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ ลาออกเดือนมิถุนายน 2561 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 ด้านบริหารความเสี่ยง 

 1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ท่ีสําคัญ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 
 3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 4.  รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ี

อาจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส 
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 5.  ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

 6.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ด้านต่อต้านการคอรร์ัปชัน 

 1.  กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมท้ังติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  

 3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส 

 4. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
กระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมท้ังมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระและมีการดําเนินการในการ
ติดตามที่เหมาะสม 

 5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์
รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 ปี 2561 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน  
แต่ละรายสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
การประชุม

ท้ังหมด (ครั้ง) 
1.  นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และต่อต้านการคอร์รัปชัน 
4/4 

2.  นายวิชา  ลดาลลิตสกุล กรรมการ 4/4 
3.  นางมาล ี ลีลาศิริวงศ ์ กรรมการ 4/4 
4.  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการ 3/4 
5.  นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสด์ิภักดี กรรมการ 4/4 
6.  นายอนุพล  ภูวพูนผล กรรมการ 4/4 
7.  นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการ 3/3 

 หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เดือนมิถุนายน 2561 (เข้าประชุม 1/1) 
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3. คณะกรรมการบริหาร 

 เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 10 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล ประธานกรรมการบริหาร 
 2.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นางสาววราภรณ ์ กุลสวัสด์ิภักดี รองประธานกรรมการบริหาร 
 4. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 
 5. นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการบริหาร 
 6. นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการบริหาร 
 7. นางพรรณพิศ จันทร์เอียง กรรมการบริหาร 
 8. นายรัชพงค์ งามพิสัย กรรมการบริหารและเลขานุการ 
 9. ดร.ชาลิน ี ฮิราโน กรรมการบริหาร 
 10. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์ กรรมการบริหาร 

 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

 1. แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
แก่พนักงานระดับต่างๆ 

 2.  แต่งต้ัง ถอดถอน คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท 
 3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ

พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 
 4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ลา้นบาท 
 5. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ 

บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท 
 6. อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท 
 7. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซ่ึงสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน ท่ีเลิกใช้ ชํารุด  

สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท 
 8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซ่ึงวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซ่ึงจะ

ทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท 
 9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือ

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบรษัิท สําหรับเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้าน
บาท และ/หรือท่ีเป็นปกติวิสัยทางการค้าท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท 

 10. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได้ 
 11. มีอํานาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 
 12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี 

จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท 
 2.  รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
 4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแลต่อ ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 
 6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ 
 7. พิจารณาเรื่องท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป 
 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

 

9.3  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. กรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตรรวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการอิสระ 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
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ต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ท้ังนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ 
หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมี
คุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collectivedecision) 
ได้ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กลต. เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ดังนี้ 

รายชื่อ คุณสมบัติ 
1. นายขจรศักด์ิ  วันรัตน์เศรษฐ มีความรู้ด้านบัญชี 
2. นายอมร  อัศวานันท์ มีความรู้ด้านบัญช ี
3. นายวิชิต  ตันติอนุนานนท์  มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค 
4. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 
5. รศ.พญ.ปรียาจิต  เจริญวงค ์ มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 
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2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว กําหนดนโยบายทางการเงิน 
การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกต้ังตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจํานวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย 
 -  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน 
 -  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร   2 ท่าน 
 -  กรรมการท่ีเปน็อิสระ   5 ท่าน 
 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้

ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการ
ผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของ
บริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด 

 อํานาจกรรมการ 

 กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ 
 กลุ่ม ก. น ายบุ ญ ชั ย  โช ค วัฒ น า , น ายวศิ น  เต ย ะ ธิ ติ , น าย วิช า  ลด าลลิ ต ส กุ ล , น างชั ย ลด า  

ตันติเวชกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ 

 กลุ่ม ข. น ายชั ย ล ดล  โช ค วัฒ น า , น างส าววราภ รณ์  กุ ล ส วัส ด์ิ ภั ก ดี , น าง เกษ แก้ ว  อิ ท ธิกุ ล ,  
นายอนุพล ภูวพูนผล 

 กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่ง
คนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท 

 วิธีการเลือกต้ังกรรมการบริษัท  

 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

 

 



 

54 
 

 วาระการดํารงตําแหน่ง 

 ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กําหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัท
คนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกต้ังใหมไ่ด้ 

 ข) การออกท่ีมิใช่การออกตามวาระ 
  1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กําหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจาก

ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้ 
   1.1 ถึงแก่กรรม 
   1.2 ลาออก 
   1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท 
   1.4 มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
   1.5 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
   1.6 ศาลมีคําสั่งให้ออก 
   และเม่ือตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

  2) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

  บริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทาง
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ข้ึนอยู่กับอายุ ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททุกคนมีความต้ังใจและ
จริงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอํานาจการ
ตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเข้าทําหน้าท่ี
ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน 

สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี – 
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9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณา
ว่าบริษัทท่ีไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพ่ือจะได้ส่งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เข้า
ไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน  

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังเพ่ือ
การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมท้ังกําหนดให้กรรมการต้องนําส่ง
สําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีนําส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยนําส่งให้กับเลขานุการ
บริษัท เพ่ือนําเข้าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 มีจํานวนเงินท้ังสิ้น ดังนี ้
  บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํานวนเงิน 1,110,000.00 บาท 
  บจก. สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย) จํานวนเงิน  120,000.00 บาท 
  บจก. ดิจินคร (บริษัทร่วม) จํานวนเงิน  85,000.00 บาท 
  บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม) จํานวนเงิน 220,000.00 บาท 
  บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม) จํานวนเงิน  520,000.00 บาท 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
 - ไม่มี- 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ 
สําหรับเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากเรื่องท่ีเปิดเผยไว้ข้างต้น 

- ไม่มี – 

9.8  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นํา มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่าง
น้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่อง
ต่างๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ 
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 การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย 
- กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
- กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 
- กรรมการอิสระ 1 ท่าน 
- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 7 ท่าน 
 บริษัทมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีกําหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ 

 บริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
และ 

 1. บรรลุนิติภาวะ 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 3. ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทุจรติ 
 4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

 

2. การกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณประจําปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผล
การดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ท่ีได้ส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 

 

3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ
กรรมการบ ริ ษั ท  ผู้ บ ริ ห าร  และพนั ก งาน  เป็ น ล ายลั กษณ์ อั กษ ร  และ ได้ เปิ ด เผ ย ไ ว้บ น เว็บ ไซ ด์ ขอ งบ ริ ษั ท 
www.fareastfamelineddb.com โดยกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

4. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และบริษัทก็ได้มีกฎบัตร
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจํานวน 1 
ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทําหน้าท่ีอย่างอิสระได้ 
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5. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 กรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกต้ัง
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก 

 บริษัทไม่ได้กําหนดอายุของกรรมการบริษัท จํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง และจํานวน
วาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ข้ึนอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง 

 

6. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ง 

 บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืน ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําปี ซ่ึงบริษัทไม่มีกรรมการบริษัท 
ท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัท
อย่างเต็มท่ี โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และทําคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 

 

7. คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจในการดําเนินงานของบริษัท ว่ามีการดําเนินงานท่ีโปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้
คําแนะนําอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือทําหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้
ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหารในฐานะหัวหน้า
คณะฝ่ายจัดการ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและ
การปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 

8. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าท่ี เพ่ือรับทราบและร่วมตัดสินใจใน
การดําเนินงานของบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยจัดข้ึนทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมาย
เชิญประชุม พร้อมท้ังระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพ่ิมเติมในวาระการประชุม และ
สามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและ
ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมข้ันตํ่า ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการโดยต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
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 เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
บริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ท้ังนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากท่ีสดุได้ 

 รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานบริษัท และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซ่ึงเป็นความเห็น
ของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฺฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะโดยรวม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50  
 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ

บริษัทจะร่วมกันพิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทน และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติโดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา 
โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเม่ือมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจําปีจะเป็นการจ่าย
ให้แก่กรรมการทุกคน ท้ังนี้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 24 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงิน
รวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 5,873,000 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบรายงาน 56-1  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน  

 

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อ
การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตร
ต่างๆ ท่ี IOD จะจัดข้ึนในอนาคต 

 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ในหัวข้อสําคัญ เช่น 
การสัมมนา“หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” การสัมมนา”พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)” 
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การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561 

รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตร/สัมมนา 
1. นายบุญชัย  โชควัฒนา - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) 
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) 
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  
4. นางมาลี   ลีลาศิริวงศ์ - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  
6. นางเกษแก้ว อิทธิกุล - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  
- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 

7. นายอนุพล ภูวพูนผล - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่) 

8. นายขจรศักด์ิ วันรัตน์เศรษฐ - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  

9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  

10. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)  
- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

อนึ่งตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซ่ึงจะใช้แทนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยการนําหลักการไปปรับใช้ 
(apply or explain) เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างย่ังยืน รวมถึง
ให้คณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กร นําหลักปฏิบัติท้ัง 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีบริษัทกําหนด
ข้ึน เพ่ือให้ครอบคลุมการดําเนินงานขององค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้นําขององค์กร ได้ต้ังคณะทํางานให้ทําการศึกษา วิเคราะห์ 
และเปรียบเทียบ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และ ปี 2560  เพ่ือนําหลักการไปปรับใช้ให้
การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บริษัท และกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนการนํา CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยได้ดําเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพ่ือสนับสนุน

โรงเรียนท่ีขาดแคลนในต่างจังหวัด ซ่ึงได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีท่ี 12 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสี
เขียว เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทํากจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน 

1. โครงการ School Project เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ปีที่ 12 ภายใต้
แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอ้ึง!” 

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่
เป็นประจําทุกปี จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ท่ีจะมอบส่ิงดีๆ สู่เด็กๆ ในโรงเรียนท่ีห่างไกลและปีนี้นับเป็น
ครั้งท่ี 12 โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี ในการจัดสร้างสวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (English Learning Garden) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และสนับสนุนกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์
น้อยรุ่น1 (Training to Young Guide) เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันท่ีภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึน 

ท้ังนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ย้ิมสดใส ได้ด้วย
ตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันและส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนท้ัง
โรงเรียน เพ่ือให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟัน
เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว  

บริษัทฯ และพนักงานเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ในการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี  
ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 โดยร่วมทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมท้ังบริจาคอุปกรณ์การเรียน
การสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกําลังใจและมีความสุขในช่วง
เทศกาลปีใหม่ท่ีกําลังจะมาถึง เพ่ือแบ่งปันความสุขร่วมกันท้ังผู้ให้และผู้รับ 

2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green) 

บริษัทและกลุ่มฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุ๊ป ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในภาคีเครือข่าย “ถนนศรีอยุธยาสีเขียว  
(Si Ayutthaya Road Goes Green)” ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกอาคารสูงและส่วนราชการท่ีต้ังอยู่บน 
ถนนศรีอยุธยา เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสํานึกในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้พลังงาน และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางกลุ่ม อาทิ 

2.1 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด  

 ตัวแทนจากเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว ได้นําปฏิทินเก่าท่ีรวบรวมได้ ไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี 16 
มี.ค. 61 โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนําไปทําเป็นกระดาษจดโน้ตสําหรับคนตาบอดได้ และส่วนท่ีเหลือทางศูนย์ฯ สามารถ
นําไปขายเพื่อนํารายได้มาซ้ือกระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม เพ่ือพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็จะนําไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตา
ท่ัวประเทศต่อไป 

2.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ Earth Hour 2018 

 ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว เดินรณรงค์ “60+ Earth Hour 2018”  
ในเขตราชเทวี เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2561 เพ่ือรณรงค์ให้สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนราชเทวี ร่วมกิจกรรม Earth Hour 
2018 Bangkok 'ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร้อน' ร่วมกับเมืองใหญ่ท่ัวโลก7,000 แห่งใน 187 ประเทศ และใส่แฮชแทค 
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#connect2earth #ปิดเพ่ือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต #ลดเพราะรักษ์ ผ่านการสื่อสารในโลกโซเชียล เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนได้
ตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการใช้พลังงานอยางรู้ค่า และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหน่ึงชั่วโมงในวันท่ี 24 มีนาคม 2561 เวลา 
20.30-21.30 น. 

2.3 กิจกรรมศรีอยุธยารวมใจถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์  

 ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green) นําโดย  
มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ประธานเครือข่ายฯ จัดให้มีการร่วมทําบุญในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 25 องค์กร ในกิจกรรม  
“ศรีอยุธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์” โดยรวบรวมปัจจัยเป็นจํานวน ๑๑๓,๕๐๕ บาท เพ่ือทําบุญและมอบรายได้ให้แก่
โรงพยาบาลสงฆ์ เพ่ือพระสงฆ์ท่ีอาพาธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธํารง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอฉัน 
โรงพยาบาลสงฆ์ เม่ือ 9 ส.ค. 2561 

2.4 กิจกรรมเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ Si Ayutthaya goes Strong : Running Project 2018  

 ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี และสมาชิกเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสี ร่วมกิจกรรมเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง  
Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018 ณ สวนสันติภาพ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 เพ่ือร่วมสร้างคนทํางาน
ยุคใหม่ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง 20 องค์กรบนถนนศรีอยุธยา 

 

 
 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบ 
ตรวจทาน การปฏิบัติงานและติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทํางานอิสระ และมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 237 (2/2562) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย และได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจําปี 2561 โดย
การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) แบ่งเป็นด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร 

 บริษัทให้ความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทําจรรยาบรรณพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่สืบทอดมายาวนานในด้านจริยธรรมในการทําธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้กําหนด
โครงสร้างการทํางานตามสายงาน มีการกําหนดระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กําหนดอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามสายงานไว้อย่างชัดเจน มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ  
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2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง  

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กําหนด
บทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สําคัญเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียงนั้น และได้รายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ  

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ตาม
โครงสร้างขององค์กร และกําหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ มีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือ
จุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือประมวลผลข้อมูลที่สําคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนําเสนอต่อกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียม
กับตลาดการแข่งขัน 

 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สําคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่ือสารทําความเข้าใจในนโยบายที่
สําคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การส่ือสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 บริษัทได้เปิดช่องทางการส่ือสารให้ข้อมูลที่สําคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  รวมทั้ง
บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คําแนะนําปรึกษาที่สําคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเวป
ไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400 

5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล 

 บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการ
ดําเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็น
หน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส 

 ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบถึงประเด็นความเส่ียงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน เพื่อหาทางจัดการความเส่ียงได้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม และกําหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และคอยเฝ้า
ติดตามอย่างใกล้ชิด 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รปัชันขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในบริษัท และ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา 

บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเส่ียง
จากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานทุกแผนก เพื่อจัดระดับความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และหา
มาตรการในการบริหารความเส่ียง หลีกเล่ียง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเส่ียงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทในปี 2561 นั้น การประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีมี
การประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และพบประเด็นที่สําคัญในการตรวจสอบ 
ตรวจทาน ได้นําประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็น
ว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม 
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12.  รายการระหว่างกัน 
การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงกัน บริษัทมีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติในการทํา

รายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท ให้นําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหาก
เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยให้
นําเสนอเพ่ืออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม
และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทํารายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็นของการทํารายการเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท และเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทํารายการดังกล่าว ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทําธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุปรายการระหว่างกันเพ่ือรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2  

รายการระหว่างกันในปี 2561 ลักษณะท่ีเกิดข้ึนของรายการส่วนใหญ่คือ ค่าบริการรับ ค่าท่ีปรึกษารับ ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ซ่ึงเป็นการค้าปกติและยุติธรรมท่ีบริษัททําธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกําหนดราคาค่าบริการ
เป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทําเพ่ือโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 25. 

ในปี 2561 มีการทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

1.  รายการเก่ี ยว กับ สิ นท รัพ ย์ ห รือบ ริก าร  รายการ เช่ าและให้ เช่ าอสั งห าริมท รัพ ย์ ไ ม่ เกิ น  3  ปี  
และค่าท่ีปรึกษารับ 

 บริษัทได้ขออนุมัติการทํารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2561 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ค่าเช่าอาคาร 

พร้อมท่ีจอดรถ (บาท) 
ค่าท่ีปรึกษารับ 

(บาท) 

1. บจก.สปริงบอร์ด พลัส (บริษัทย่อย)  กรรมการร่วมกัน 130,000.00 
 

2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัทร่วม) ” 1,450,000.00 180,000.00 

3. บจก.พินนาเคิลทราเวิล ” 70,000.00  

4. บจก.ชัยลดาดล ” 40,000.00  

5.  บจก.ดาต้า เฟิร์ส ” 173,000.00  

6.  บจก.ดิจินคร (บริษัทร่วม) ” 40,000.00  

รวมทั้งสิ้น 1,903,000.00 180,000.00 
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- ค่าเช่าอาคารพร้อมท่ีจอดรถ จํานวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อม 
ท่ีจอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน จํานวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกําหนดราคา
ข้ึนอยู่กับทําเลท่ีต้ังและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารท่ีต้ังอยู่ในทําเล
เดียวกัน  

-  ค่าท่ีปรึกษารับ จํานวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นท่ีปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม จํานวน 1 ราย โดยพจิารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ  

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน 

2. การขายหุ้นของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จํากัด  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้น
ของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จํากัด จํานวน 420,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.11 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 4,246,200 บาท โดยขาย
ให้บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)    

3. การขายหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้น
ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) จํานวน 249,666 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 
16,358,116.32 บาท โดยขายให้นางชัยลดา ตันติเวชกุล ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน คือ นางชัยลดา ตันติเวชกุล  ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท  

4. การขายหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของ 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 1,428,480 
บาท โดยขายให้นายบณุยสิทธ์ิ โชควัฒนา ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะกรรมการบริษัท และนายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา  
ในฐานะกรรมการของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด  และนายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา  เป็นพ่ีชายของ นายบุญชัย 
โชควัฒนา 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 การทํารายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดําเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทาง
การค้า จะมีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน  

13.  ข้อมลูทางการเงินที่สําคญั 
ข้อมูลงบการเงินรวม   ( '000 บาท ) 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ 702,318  742,201 739,966 
รายได้รวม 772,663  835,718 831,486 
กําไรขั้นต้น 237,241  222,323 326,717 
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 125,751  155,157 135,098 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 103,680  126,784 115,584 
สินทรัพย์รวม 1,664,710  1,680,365     1,645,842 
หนี้สินรวม 416,211  483,903 544,882 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,499  1,196,462     1,100,961 
อัตราส่วนทางการเงิน    
อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.85  1.84   1.73 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) 1.77  1.81   1.69 
อัตราส่วนเงินสด (เท่า) 0.81  1.01   0.97 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.29  4.62   4.32 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 85  79     84 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 3.94  3.55   3.18 
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 93 102   115 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    
อัตรากําไรขั้นต้น (%) 33.78  29.95  44.15 
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า (%) 14.76  17.08  15.62 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.20  7.55   7.02 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  8.48  10.60  10.50 
กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 13.35  16.19  14.10 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 10.00* 10.00    7.00 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 165.09 159.53        146.79 

 
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําข้ึน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ  

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าท่ีสอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทําและเปิดเผยโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 (นายบุญชัย โชควัฒนา) (นางชัยลดา ตันติเวชกุล) 
 ประธานกรรมการ กรรมการรองผู้อํานวยการ 
  และผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
 
 
 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ     ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)) 
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันจํานวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 25 ซ่ึงกลุ่มบริษัทต้องกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกําหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
รายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบ
รายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกําหนดราคา และได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอย่าง
เป็นสาระสําคัญ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจําปีนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมี

ความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมี
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการ
แก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน   
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 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หากข้าพเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการท่ีข้าพเจ้า
ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี
จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดังกล่าว 

 

 
(ดร.ปรีชา  สวน) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 
25 กุมภาพันธ์ 2562 
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หน่วย : บาท

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,369,682                       3.87           292,333,312                    17.40          122,617,042                   7.45          54,545,962                  3.82           59,803,566                  5.48          47,480,562                        5.16            
เงินลงทุนชั่วคราว          

เงินฝากประจําธนาคาร 55,341,969                       3.32           20,197,662                     1.20           62,663,211                     3.81          47,341,969                  3.32           12,181,727                  1.12          51,630,362                        5.61            
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 163,150,549                      9.80           105,377,335                    6.27           290,515,828                   17.65        151,842,030                10.64         76,166,378                  6.97          97,102,704                        10.55          

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 218,492,518                      13.12         125,574,997                    7.47           353,179,039                   21.46        199,183,999                13.96         88,348,105                  8.09          148,733,066                       16.16          
ลูกหนี้การค้า  336,504,175                      20.21         333,842,020                    19.87          350,722,195                   21.31        305,264,701                21.40         168,865,497                 15.46        142,234,385                       15.46          
ลูกหนี้อื่น

   รายได้ค้างรับ 94,236                             0.01           71,117                           0.00           2,334,358                       0.14          61,840                       0.00           59,920                        0.01          2,243,068                          0.24            
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,677,460                         0.22           4,394,660                       0.26           6,424,086                       0.39          3,606,834                   0.25           3,294,721                    0.30          4,783,201                          0.52            
อื่น ๆ 374,815                           0.02           1,753,655                       0.10           8,267,277                       0.50          395,580                      0.03           718,494                      0.07          4,147,517                          0.45            

รวมลูกหนี้อื่น 4,146,511                         0.25           6,219,432                       0.37           17,025,721                     1.03          4,064,254                   0.28           4,073,135                    0.37          11,173,786                        1.21            
โฆษณาระหว่างผลิต 5,123,931                         0.31           6,256,219                       0.37           659,867                         0.04          4,409,051                   0.31           329,687                      0.03          269,267                            0.03            
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19,585,402                       1.18           2,468,431                       0.15           761,371                         0.05          15,343,422                  1.08           1,303,137                    0.12          -                                  -             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  648,222,219                      38.94         766,694,411                    45.63          844,965,235                   51.34        582,811,389                40.85         322,723,127                 29.55        349,891,066                       38.02          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกัน  8,000,000                         0.48           8,000,000                       0.48           12,500,000                     0.76          5,000,000                   0.35           5,000,000                    0.46          5,000,000                          0.54            
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 609,108,951                      36.59         510,724,163                    30.39          388,129,588                   23.58        599,298,600                42.01         510,724,163                 46.77        336,837,488                       36.60          
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  162,370,675                      9.75           144,876,284                    8.62           161,725,249                   9.83          8,701,470                   0.61           6,001,470                    0.55          7,463,132                          0.81            
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  -                                 -            -                               -            -                               -           1,400,000                   0.10           22,766,010                  2.08          7,259,400                          0.79            
เงินลงทุนระยะยาวอื่น   32,326,940                       1.94           36,488,455                     2.17           31,255,045                     1.90          31,326,940                  2.20           35,488,455                  3.25          31,255,045                        3.40            
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ -                                 -            11,235,000                     0.67           -                               -           -                            -            11,235,000                  1.03          -                                  -             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  199,571,539                      11.99         194,571,464                    11.58          196,903,928                   11.96        197,982,104                13.88         175,581,332                 16.08        177,815,643                       19.32          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                 -            19,050                           0.00           24,649                          0.00          -                            -            -                            -           -                                  -             
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 4,368,626                         0.26           7,219,352                       0.43           9,003,395                       0.55          -                            -            2,434,991                    0.22          4,540,247                          0.49            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 741,038                           0.04           537,029                         0.03           1,334,950                       0.08          141,827                      0.01           125,519                      0.01          169,915                            0.02            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,016,487,769                   61.06         913,670,797                    54.37          800,876,804                   48.66        843,850,941                59.15         769,356,940                 70.45        570,340,870                       61.98          
รวมสินทรัพย์ 1,664,709,988                   100.00       1,680,365,208                  100.00        1,645,842,039                 100.00       1,426,662,330              100.00        1,092,080,067              100.00       920,231,936                       100.00         

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์
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หน่วย : บาท

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 258,323,473                      15.52         348,178,560                    20.72          394,981,061                   24.00        227,728,607                15.96         123,602,673                 11.32        128,683,698                       13.98          
เจ้าหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,623,714                         0.22           7,621,766                       0.45           9,108,051                       0.55          3,231,101                   0.23           6,907,420                    0.63          7,142,125                          0.78            
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย 53,968,198                       3.24           45,503,753                     2.71           38,658,880                     2.35          49,588,698                  3.48           13,400,000                  1.23          8,103,430                          0.88            
อื่น ๆ 925,840                           0.06           1,397,098                       0.08           937,724                         0.06          762,294                      0.05           315,970                      0.03          176,613                            0.02            

รวมเจ้าหนี้อื่น 58,517,752                       3.52           54,522,617                     3.24           48,704,655                     2.96          53,582,093                  3.76           20,623,390                  1.89          15,422,168                        1.68            
         เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                                 -            -                               -            33,333,500                     2.03          -                            -            -                            -           33,333,500                        3.62            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  8,045,228                         0.48           5,802,489                       0.35           3,909,406                       0.24          8,045,228                   0.56           1,698,821                    0.16          -                                  -             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,832,221                       1.55           7,171,493                       0.43           8,401,687                       0.51          22,767,109                  1.60           1,767,123                    0.16          2,647,107                          0.29            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 350,718,674                      21.07         415,675,159                    24.74          489,330,309                   29.73        312,123,037                21.88         147,692,007                 13.52        180,086,473                       19.57          
หนี้สินไม่หมุนเวียน       

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 47,262,096                       2.84           45,430,159                     2.70           47,739,793                     2.90          40,203,851                  2.82           22,289,101                  2.04          27,659,856                        3.01            
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17,346,643                       1.04           22,013,842                     1.31           6,987,414                       0.42          18,772,211                  1.32           26,260,517                  2.40          10,397,801                        1.13            
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 884,000                           0.05           784,000                         0.05           824,000                         0.05          983,000                      0.07           1,081,500                    0.10          1,121,500                          0.12            

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 65,492,739                       3.93           68,228,001                     4.06           55,551,207                     3.38          59,959,062                  4.20           49,631,118                  4.54          39,179,157                        4.26            
รวมหนี้สิน 416,211,413                      25.00         483,903,160                    28.80          544,881,516                   33.11        372,082,099                26.08         197,323,125                 18.07        219,265,630                       23.83          
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 78,700,000                       4.73           75,000,000                     4.46           75,000,000                     4.56          78,700,000                  5.52           75,000,000                  6.87          75,000,000                        8.15            
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 

หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 77,499,500                       4.66           75,000,000                     4.46           75,000,000                     4.56          77,499,500                  5.43           75,000,000                  6.87          75,000,000                        8.15            
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 139,741,050                      8.39           95,000,000                     5.65           95,000,000                     5.77          139,741,050                9.79           95,000,000                  8.70          95,000,000                        10.32          
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 19,948                             0.00           91,690                           0.01           87,085                          0.01          -                            -            -                            -           -                                  -             
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย  8,500,000                         0.51           7,500,000                       0.45           7,500,000                       0.46          8,500,000                   0.60           7,500,000                    0.69          7,500,000                          0.82            

ยังไม่ได้จัดสรร 866,823,278                      52.07         844,796,215                    50.27          777,664,791                   47.25        695,118,390                48.72         567,263,356                 51.94        432,582,060                       47.01          
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 133,467,161                      8.02           149,832,438                    8.92           91,916,042                     5.58          133,721,291                9.37           149,993,586                 13.73        90,884,246                        9.88            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,226,050,937                   73.65         1,172,220,343                  69.76          1,047,167,918                 63.63        1,054,580,231              73.92         894,756,942                 81.93        700,966,306                       76.17          
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 22,447,638                       1.35           24,241,705                     1.44           53,792,605                     3.27          -                            -            -                            -           -                                  -             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,498,575                   75.00         1,196,462,048                  71.20          1,100,960,523                 66.89        1,054,580,231              73.92         894,756,942                 81.93        700,966,306                       76.17          
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,664,709,988                   100.00       1,680,365,208                  100.00        1,645,842,039                 100.00       1,426,662,330              100.00        1,092,080,067              100.00       920,231,936                       100.00         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า  702,318,426                      100.00 742,201,327                    100.00 739,966,193                   100.00 572,647,748                100.00 264,176,880                 100.00 285,041,591                       100.00
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า  465,077,728                      66.22 399,139,867                    53.78 413,249,468                   55.85 362,065,770                63.23 127,009,292                 48.08 145,778,824                       51.14
กําไรขั้นต้น 237,240,698                      33.78 343,061,460                    46.22 326,716,725                   44.15 210,581,978                36.77 137,167,588                 51.92 139,262,767                       48.86
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 13,118,951                       1.87 10,314,100                     1.39 10,241,751                     1.38 34,210,951                  5.97 138,896,020                 52.58 59,236,287                        20.78
รายได้อื่น     

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 14,037,952                       2.00 -                               -                               14,037,952                  2.45 -                            -                                  
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                                 18,328,864                     2.47 -                               -                            40,420,338                  15.30 -                                  
อื่น ๆ 11,697,879                       1.67 35,469,332                     4.78 45,271,338                     6.12 13,017,987                  2.27 11,958,173                  4.53 23,059,607                        8.09

รวมรายได้อื่น 25,735,831                       3.66 53,798,196                     7.25 45,271,338                     6.12 27,055,939                  4.72 52,378,511                  19.83 23,059,607                        8.09
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 276,095,480                      39.31 407,173,756                    54.86 382,229,814                   51.66 271,848,868                47.47 328,442,119                 124.33 221,558,661                       77.73
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร  159,328,208                      22.69 281,420,702                    37.92 283,138,989                   38.26 140,754,713                24.58 127,191,475                 48.15 137,542,927                       48.25
ค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนเป็นเกณฑ์ 22,495,500                       3.20 -                               -                               22,495,500                  3.93 -                            -                                  
ต้นทุนทางการเงิน 10,815                             0.00 -                               -                               -                            -                            -                                  
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 31,489,740                       4.48 29,404,091                     3.96 36,006,804                     4.87 -                            -                            -                                  -             
กําไรก่อนภาษีเงินได้  125,750,697                      17.91 155,157,145                    20.90 135,097,629                   18.26 108,598,655                18.96 201,250,644                 76.18 84,015,734                        29.47
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  22,070,612                       3.14 28,373,292                     3.82 19,513,269                     2.64 20,784,547                  3.63 13,389,518                  5.07 5,846,680                          2.05
กําไรสําหรับปี 103,680,085                      14.76 126,783,853                    17.08 115,584,360                   15.62 87,814,108                  15.33 187,861,126                 71.11 78,169,054                        27.42
การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 100,988,643                      14.38 121,401,623                    16.36 105,740,032                   14.29 87,814,108                  15.33 187,861,126                 71.11 78,169,054                        27.42
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 2,691,442                         0.38 5,382,230                       0.73 9,844,328                       1.33 -                            -                            -                                  

103,680,085                      14.76 126,783,853                    17.08 115,584,360                   15.62 87,814,108                  15.33 187,861,126                 71.11 78,169,054                        27.42
กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 13.35                              16.19                            14.10                            11.61                         25.05                         10.42                               
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้ใน-
   การคํานวณกําไรต่อหุ้น (หุ้น) 7,562,488                         7,500,000                       7,500,000                       7,562,488                   7,500,000                    7,500,000                          

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ                                  หน่วย:บาท
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %
   
กําไรสําหรับปี 103,680,085                      14.76 126,783,853                    17.08 115,584,360                   15.62 87,814,108                  15.33 187,861,126                 71.11 78,169,054                        27.42
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
  รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (193,442)                          (0.03) -                               -                               -                            
 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (4,250,065)                        (0.61) 73,886,675                     9.96 22,893,104                     3.09 (4,060,416)                   (0.71) 73,886,675                  27.97 21,364,075                        7.50

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 850,013                           0.12 (14,777,335)                     (1.99) (4,578,620)                      (0.62) 812,083                      0.14 (14,777,335)                 (5.59) (4,272,815)                         (1.50)
   ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

หลักทรัพเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี (3,400,052)                        (0.48) 59,109,340                     7.96 18,314,484                     2.48 (3,248,333)                   (0.57) 59,109,340                  22.37 17,091,260                        6.00
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากจําหน่าย (16,279,953)                      (2.32) (1,491,292)                      (0.20) -                               (16,279,953)                 (2.84) -                            -                                  
องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 3,255,990                         0.46 298,259                         0.04 -                               3,255,990                   0.57 -                            -                                  
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี (13,023,963)                      (1.85) (1,193,033)                      (0.16) -                               (13,023,963)                 (2.27) -                            -                                  
รวมผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี (16,424,015)                      (2.34) 57,916,307                     7.80 18,314,484                     2.48 (16,272,296)                 (2.84) 59,109,340                  22.37 17,091,260                        6.00
  รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย       

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน -                                 (2,280,032)                      (0.31) -                               -                            (849,788)                     (0.32) -                                  
   องค์ประกอบของภาษีเงินได้ -                                 456,007                         0.06 -                               -                            169,958                      0.06 -                                  
   ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี 985,989                           0.14 (1,824,025)                      (0.25) -                               -                            (679,830)                     (0.26) -                                  
  รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี (15,631,468)                      (2.23) 56,092,282                     7.56 18,314,484                     2.48 (16,272,296)                 (2.84) 58,429,510                  22.12 17,091,260                        6.00
 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 88,048,617                       12.54 182,876,135                    24.64 133,898,844                   18.10 71,541,812                  12.49 246,290,636                 93.23 95,260,314                        33.42
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 85,448,206                       12.17 177,547,820                    23.92 123,889,197                   16.74 71,541,812                  12.49 246,290,636                 93.23 95,260,314                        33.42
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 2,600,411                         0.37 5,328,315                       0.72 10,009,647                     1.35 -                            -                            -                                  

88,048,617                       12.54 182,876,135                    24.64 133,898,844                   18.10 71,541,812                  12.49 246,290,636                 93.23 95,260,314                        33.42

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ                                  หน่วย:บาทงบการเงินรวม
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 หน่วย : บาท

2561 2560 2559 2561 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 125,750,697                     155,157,145                 135,097,629                        108,598,655            201,250,644                 84,015,734                     
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา 6,197,812                         6,782,404                     7,251,596                           6,342,971               3,290,786                    5,062,380                       
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                 5,599                          3,351                                 -                       -                            -                               
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (14,037,952)                      (3,253,675)                    -                                   (14,037,952)             -                            -                               
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                                 (18,328,864)                  -                       (40,420,338)                 -                               
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,028,280)                        (1,028,280)              
(กําไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                                 -                             847,057                             -                       -                            (525,643)                        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                                 -                             -                                   (18,900,000)             (22,699,920)                 (16,599,936)                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                                 -                             -                                   (2,240,000)              (105,882,000)                (32,394,600)                    
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น (5,118,951)                        (6,314,100)                    (5,241,751)                          (5,070,951)              (6,314,100)                   (5,241,751)                      
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล (8,000,000)                        (4,000,000)                    (5,000,000)                          (8,000,000)              (4,000,000)                   (5,000,000)                      
ดอกเบี้ยรับ (792,074)                          (1,480,863)                    (1,960,827)                          (629,671)                 (569,121)                     (907,014)                        
ต้นทุนทางการเงิน 10,815                            
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 28,184                            84,936                        62,861                               28,184                   6,793                         31,261                           
กําไรจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์ (56,348)                            (1,301,430)                    (168,719)                             (56,070)                  (1,227,922)                   (246,837)                        
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน -                                 -                             8,081                                 -                       -                            8,081                            
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด (1,052,543)                        (406,478)                      (787,151)                             (975,358)                 (194,502)                     (581,128)                        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,427,740                         3,696,169                     4,246,931                           3,002,293               2,065,292                    2,504,875                       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น 8,535                              138,350                       253,249                             8,535                     138,350                      253,249                         
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (31,489,741)                      (29,404,091)                  (36,006,804)                         -                       -                            -                               

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
   ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 73,847,894                       101,375,102                 98,605,503                          67,042,356              25,443,962                  30,378,671                     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด (56,720,671)                      185,544,971                 (196,147,201)                       (74,700,294)             21,130,828                  (54,000,000)                    
ลูกหนี้การค้า (8,181,303)                        16,880,175                   20,470,160                          16,241,386              (26,631,112)                 27,955,797                     
ลูกหนี้อื่น 2,085,814                         10,626,915                   9,106,206                           1,045,180               6,919,306                    3,783,006                       
โฆษณาระหว่างผลิต 1,132,288                         (5,596,352)                    (659,867)                             (508,710)                 (60,420)                       (269,267)                        
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (15,068,036)                      (1,707,060)                    1,225,466                           (12,297,670)             (1,303,137)                   1,303,272                       
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน -                                 4,500,000                     -                                   -                       -                            -                               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (195,899)                          797,921                       (1,064,987)                          182,500                 44,396                        (67,538)                          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
เจ้าหนี้การค้า (75,701,775)                      (46,802,501)                  65,395,528                          (96,169,927)             (5,081,025)                   8,340,223                       
เจ้าหนี้อื่น 3,598,073                         5,806,262                     1,022,867                           4,834,781               5,201,222                    (5,123,000)                      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,803,192                       (1,230,194)                    2,970,823                           16,882,071              (879,984)                     828,345                         

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 หน่วย : บาท

2561 2560 2559 2561 2560 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,595,803)                        (8,285,835)                    (972,003)                             (1,432,469)              (8,285,835)                   (972,003)                        
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 100,000                           (40,000)                         -                                      (98,500)                  (40,000)                       41,000                           
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน (57,896,226)                      261,869,404                 (47,505)                              (78,979,296)             16,458,201                  12,198,506                     
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด (10,815)                            
จ่ายภาษีเงินได้ (22,438,004)                      (28,756,178)                  (23,190,615)                         (19,064,002)             (10,435,358)                 (8,638,896)                      
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 2,713,476                         4,978,435                     8,165,762                           2,406,807               2,098,463                    7,437,536                       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (77,631,569)                      238,091,661                 (15,072,358)                         (95,636,491)             8,121,306                    10,997,146                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง (35,144,307)                      42,465,549                   (11,451,455)                         (35,160,242)             39,448,635                  (12,985,926)                    
รับดอกเบี้ย 768,956                           1,660,237                     2,197,619                           627,751                 750,466                      1,103,490                       
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -                                   (1,500)                          -                                       -                          (1,500)                         -                                 
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -                                    -                                -                                       -                           -                              (2,400,000)                      
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  -                                   (15,506,610)                   -                                       -                          (15,506,610)                  -                                 
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล (110,000,000)                     (100,000,000)                  -                                      (100,000,000)           (100,000,000)                 -                                 
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ  -                                   (11,235,000)                   -                                       -                          (11,235,000)                  -                                 
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (632,820)                          (6,043,760)                    (184,545)                             (632,820)                 (5,043,760)                    -                                 
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (10,523,738)                      (4,892,883)                    (22,552,667)                         (10,495,346)             (1,221,076)                   (10,848,358)                    
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -                                    -                               (28,000)                               -                           -                               -                                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -                                   8,550,000                      -                                       -                          8,550,000                     -                                 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 5,674,680                         5,674,680               
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย  -                                    -                               3,244,545                            -                           -                               -                                 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -                                    -                               33,333,500                           -                           -                              33,333,500                     
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 56,355                            1,756,074                     654,207                             56,075                   1,392,523                    467,290                         
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 139,400                           672,000                       960,000                             139,400                 672,000                      960,000                         
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 30                                  30                        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18,932,000                       22,699,920                   16,599,936                          18,900,000              22,699,920                  16,599,936                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -                                    -                                -                                      2,240,000               105,882,000                 32,394,600                     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น 5,118,951                         6,314,100                     5,241,751                           5,070,951               6,314,100                    5,241,751                       
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 16,358,116                       53,054,482                    -                                      16,358,116               -                               -                                 
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล 8,000,000                         4,000,000                     5,000,000                           8,000,000               4,000,000                    5,000,000                       
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (101,252,377)                     3,492,609                     33,014,891                          (89,221,405)             56,701,698                  68,866,283                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (3,360,000)                        (19,368,000)                  (6,755,400)                           -                           -                               -                                 
เงินปันผลจ่าย (75,000,000)                      (52,500,000)                  (45,000,000)                         (75,000,000)             (52,500,000)                 (45,000,000)                    
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 47,240,550                       47,240,550              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (31,119,450)                      (71,868,000)                  (51,755,400)                         (27,759,450)             (52,500,000)                 (45,000,000)                    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ (210,003,396)                     169,716,270                 (33,812,867)                         (212,617,346)           12,323,004                  34,863,429                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 292,333,312                     122,617,042                 156,429,909                        59,803,566              47,480,562                  12,617,133                     
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น
   จากการรับโอนกิจการ 207,359,742            
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (17,960,235)                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64,369,681                       292,333,312                 122,617,042                        54,545,962              59,803,566                  47,480,562                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
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 หน่วย : บาท

2561 2560 2559 2561 2560 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (193,442)                          -                             -                       
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (4,250,065)                        73,886,675                   22,893,104                          (4,060,416)              73,886,675                  21,364,075                     
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (16,279,953)                      (1,491,292)                    (16,279,953)             
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 4,211,241                         -                             2,700,000                
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ

ขายเงินลงทุน -                                 (33,333,500)                  -                                   -                       (33,333,500)                 -                               
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ
  ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม 985,989                           -                             -                       
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน 674,157                           11,700                        -                                   674,157                 -                            -                               
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน
  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 11,234,970                       -                             11,234,970              
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :-  

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น -                                 (456,007)                      -                                   -                       169,958                      -                               
-  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น -                                 2,280,032                     -                                   -                       (849,788)                     -                               
-  กําไรสะสมลดลง -                                 (1,770,199)                    -                                   -                       679,830                      -                               
-  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง -                                 (53,826)                        -                                   -                       -                            -                               

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/3)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวม ผลการดําเนินงานของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอยในงบการเงินรวม 
สําหรับป 2561 มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
สําหรับปสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 
เพ่ิม/(ลด) 

จํานวน รอยละ 
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา 702.32  742.20   (39.88) (5.37) 
ตนทุนจากการใหบริการและคานายหนา 465.08  519.88   (54.80) (10.54) 
กําไรข้ันตน 237.24  222.32  14.92   6.71 
รายไดอืน่ 70.34  93.52   (23.17)  (24.78) 
คาใชจายในการบริการและบริหาร 181.83  160.68  21.15  13.16  
กําไรกอนภาษีเงินได 125.75  155.16   (29.41)  (18.95) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22.07  28.37   (6.30)  (22.21) 
กําไรหลังภาษีเงินได 103.68  126.78   (23.10)  (18.22) 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ในป 2561 บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีกําไรข้ันตนจากการใหบริการและ
คานายหนา จํานวน 237.24 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2560  จํานวน 14.92 ลานบาทหรือรอยละ 6.71 และมีกําไรสุทธิ
สําหรับปจํานวน 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 23.10 ลานบาทหรือรอยละ 18.22  สาเหตุท่ีกําไรสุทธิ
ลดลง เนื่องจากในป 2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริการและบรหิารเพิ่มข้ึนจํานวน 22.50 ลานบาท มาจากโครงการให
สิทธิซ้ือหุนสามัญแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ซ่ึงผลตางของราคาขายกับราคาตลาดท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ 
ไดบันทึกเปนคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ทําใหมีคาใชจายท่ีเกิดจากโครงการดังกลาวเพิ่มจากปกอน  

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
รายการ ป 2561 ป 2560 ป 2559 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 33.78 29.95 44.15 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%) 14.76 17.08 15.62 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน (%) 8.48 10.60 10.50 

ในป 2561 และ 2560  บริษัท และบริษัทยอย ไดปรับปรุงตนทุนการใหบริการโดยมีการโอนและปนสวนคาแรง
ของพนักงานจากการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยคิดคํานวณคาแรงเปนตนทุนของรายไดจากการใหบริการท่ีเกิดข้ึนจริงในงวด
ปจจุบัน  

บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารตนทุน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครดั โดยใหใชบุคลากรท่ีมีอยู
อยางคุมคาแทนการจางบุคคลภายนอก 
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รายไดรวมของบริษัท  

สําหรับป 2561 รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา เงินปนผลรับ กําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย รายไดอื่น และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   

บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวม 772.66  ลานบาท ลดลงจากปกอน 63.05  ลานบาท หรือรอยละ 7.54  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา  

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 702.32  ลานบาท ลดลง จาก
ปกอน จํานวน 39.88 ลานบาทหรือรอยละ 5.37  

ภาพรวมของรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว ไมมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ กําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง ลูกคาจึงตองระมัดระวังในการใชงบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบ
โฆษณาลง 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นของบริษัทและบริษัทยอยในป 2561 ประกอบดวย เงินปนผลรับและผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล 
เพิ่มข้ึน 2.80 ลานบาท หรือรอยละ 27.19 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย จํานวน 14.04 ลานบาท 
เพิ่มจากปกอน 10.78 ลานบาทหรือรอยละ 331.45 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 31.49 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 2.09 ลานบาท หรือรอยละ 7.10 และรายไดอื่นท่ีนอกเหนือจากรายการขางตนท่ีไดกลาวมาแลว มีจํานวน 11.70 
ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.52 ลานบาท หรือรอยละ 63.69  

ในป 2561 รายไดอื่นลดลงจํานวน 23.17 ลานบาทหรือรอยละ 24.78 เนื่องจาก ในป 2560 บริษัทฯ  มีกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 18.33 ลานบาท จึงมีผลทําใหใน ป 2561 จํานวนรวมของรายไดอื่นลดลง 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย ตนทุนการใหบริการและคานายหนา คาใชจายในการบริการและบริหาร 
สําหรับป 2561  บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 646.91  ลานบาท ลดลง 33.65  ลานบาท หรือ
รอยละ 4.94  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา  

บริษัท และบริษัทยอย มีตนทุนการใหบริการและคานายหนา จํานวน 465.08 ลานบาท ลดลงจากป 2560  
จํานวน 54.80 ลานบาท หรือรอยละ 10.54 ซ่ึงลดลงตามรายไดท่ีลดลงรวมท้ังจากนโยบายการบริหารตนทุน 

คาใชจายในการขายและบรหิาร 

บริษัท และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจํานวน 181.83  ลานบาท เม่ือเทียบ
กับป 2560 เพิ่มข้ึน 21.15 ลานบาท หรือรอยละ 13.16  โดยคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนนั้นมาจากผลตางของราคาหุนท่ี
ออกจําหนายตามโครงการจําหนายหุนสามัญใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) กับราคาตลาด เปนเงิน
ท้ังส้ิน จํานวน 22.50 ลานบาท บริษัทไดบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

กําไรสุทธิรวม 

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2561  จํานวน 103.68  ลานบาท ลดลงจากป 2560  จํานวน  23.10  
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.22  โดยแบงเปน 
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- กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2561  จํานวน 100.98  ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.42  
ลานบาทหรือรอยละ 16.82  

- กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 2.69  ลานบาท ลดลงจากปกอน  2.69  
ลานบาทหรือรอยละ 50.00 

ฐานะการเงิน  

สินทรัพย 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2561  จํานวน 1,664.71  ลานบาท ลดลงจากปกอน  15.65  ลาน
บาทหรือรอยละ 0.93   สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 118.47  ลานบาทหรือรอยละ 15.45 เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดและเงินลงทุนชั่วคราวมีจํานวนรวม  282.86 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 135.05 ลานบาท และสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นจํานวน 19.59 ลานบาทเพิ่มจากปกอน 17.12 ลานบาท 

อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํางาน ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 6.20 7.55 7.02 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2561 ลดลงจากป 2560 จากรอยละ 7.55 
เปนรอยละ 6.20 เปนผลมาจากสินทรัพยรวมของบริษัทลดลง แตอยางไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหาร
สินทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2561  จํานวน 64.37 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอน 227.96  ลานบาทหรือรอยละ 77.98  รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานตามปกติ แตบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองเพียงพอตอการหมุนเวียนในกิจการ  อัตราสวนสภาพคลองมีดังนี้  

อัตราสวนสภาพคลอง ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.85  1.84   1.73  
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเรว็ (เทา) 1.77  1.81   1.69  
อัตราสวนสภาพคลองเงินสด (เทา) 0.81 1.01 0.97 

ณ ส้ินป 2561 อัตราสวนสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียนเทากับ 1.85 เทา ซ่ึงบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองของเงินทุน
หมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียนในอัตราท่ีสูง ยอมไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  

อัตราสวนสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ลดจากปกอน 0.04 เทา อัตราสวนสภาพคลองเงินสด 0.81  
ลดจากปกอน 0.20 เทา แมสภาพคลองของบริษัทฯ ลดลงในป 2561 แตก็ลดลงเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังมี
สภาพคลองอยูในระดับท่ีสูง ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังมีความคลองตัวในการบริหารงานและดําเนินกิจการไดตอไป  

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ จํานวน  336.50  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2560 จํานวน 
2.66 ลานบาท หรือรอยละ 0.80  ลูกหนี้อื่นประกอบดวยรายไดคางรับ คาใชจายจายลวงหนา และอื่น ๆ มีจํานวน 4.15 
ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.07 ลานบาท หรือรอยละ 33.33 

อัตราสวนสภาพคลอง ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.29  4.62   4.32  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   85  79  84 
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อัตราสวนของ ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยใน ป 2561 คือ 85 วัน   บริษัทฯ ไดคํานึงถึงสภาพคลองในการดําเนิน
ธุรกิจ จึงใหเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ  มีการติดตามหนี้อยางใกลชิดและรายงาน
ลูกหนี้คางชําระใหฝายบริหารทุกๆ ส้ินเดือน เพื่อไมใหมีผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัท    

หนี้สิน 

บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ ส้ินป 2561  จํานวน  416.21  ลานบาท ลดลง จากป 2560 จํานวน 
67.69 ลานบาทหรือรอยละ 13.99  ประกอบดวย เจาหนี้การคา จํานวน  258.32  ลานบาทลดลงจากป 2560  จํานวน  
89.86  ลานบาท หรือรอยละ 25.81 เจาหนี้อื่นประกอบดวย คาใชจายคางจาย คาตอบแทนกรรมการและโบนัสคางจาย 
และรายการอื่น รวมเปนจํานวนเงิน 58.52 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.00 ลานบาท หรือรอยละ 7.33 ภาษีเงินไดคางจาย จํานวน  
8.05 ลานบาท เพิ่มจากปกอน 2.24  ลานบาท หรือรอยละ 38.65   

อัตราสวนสภาพคลอง ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.94  3.55   3.18  
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วนั) 93 102  115 

บริษัทฯ กําหนดเครดิตในการชําระเงินใหแกเจาหนี้ ประมาณ 75 วัน จากตารางขางตนอตัราสวนสภาพคลองของ
การชําระหนี้ มีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยประมาณ 100 วัน สาเหตุมาจากการกําหนดวันจายชําระเงินใหเจาหนี้การคา 2 
ครั้งใน 1 เดือน ดังนั้นหากเจาหนี้ไมมาเก็บเงินตามวันท่ีไดนัดชําระแลว บริษัทจะเลื่อนการชําระเงินไปเดือนถัดไป ซ่ึงเปนไป
ตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนดไวอยางชัดเจน 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 65.49 ลานบาท ลดลง 2.74 ลานบาท หรือรอยละ 
4.01 สาเหตุมาจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง  4.66 ลานบาท หรือรอยละ 21.17 สํารองผลประโยชนพนักงานเพิ่มข้ึน 
1.83 ลานบาท หรือรอยละ 4.03 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันส้ินป 2561 จํานวน 1,248.50  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2560  
จํานวน 52.04 ลานบาท หรือรอยละ 4.35  

วิเคราะหงบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  292.33 
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก 
- กิจกรรมดําเนนิงาน  (77.63) 
- กิจกรรมลงทุน  (101.25) 
- กิจกรรมจัดหาเงิน  (31.12) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลงสุทธิ  (210.00) 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรับโอนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

ในบริษัทยอยเปนบริษัทรวม (17.96) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 64.37 
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง จาก 292.33  ลานบาท ณ ส้ินป 2560 เปน  64.37  ลานบาท ในป 
2561 ลดลง 227.96 ลานบาท หรือรอยละ  77.98 สาเหตุท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง เนื่องจาก บริษัท
ฯ นําเงินไปลงทุนในกองทุนเปดเพิ่มข้ึน 56.72 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง 75.70 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรม
การลงทุนลดลงมาจากบริษัทฯ ซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย-กองทุนสวนบุคคลเพิ่มข้ึน 110 ลานบาท และเงินฝาก
ประจําเพิ่มข้ึน 35.14 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินลดลงมาจากการจายเงินปนผล จํานวน 75.00 ลานบาท  

สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

ความเหมาะสมโครงสรางของเงินทุน  

รายการ ป 2561 ป 2560 ป 2559 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.33 0.40 0.49 

ในป 2561 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.33 เทา ซ่ึงลดลงจากปกอน  และบริษัทฯ ไมมีภาระ
หนี้สินในการกูยืมเงิน แสดงใหเห็นวาโครงสรางทางการเงินของบริษัทยังม่ันคง และเม่ือมีโอกาสท่ีจะขยายตัวทางธุรกิจ 
บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนไดอยางแนนอน 

สภาพคลองท่ีสําคัญ 

ณ ส้ินป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 648.22 ลานบาท สูงกวาหนี้สินหมุนเวียน เปน
จํานวนเงิน  297.50  ลานบาท บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินจากเงินกูยืม ย่ิงแสดงใหเห็นวาบริษัทยังมีสภาพคลองอยาง
เพียงพอและมีความสามารถในการชําระหนี้ไดอยางชัดเจน 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหการใชจายของภาคประชาชน
สวนใหญตอสินคาอุปโภคบริโภคลดลง กําลังซ้ือลดลง มีผลทําใหผูประกอบการตองระมัดระวังในการใชงบในการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ  ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางแนนอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแลว บริษัทฯ ยังมีความเส่ียงท่ี
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานไดอีกคือ 

การเสียลูกคารายใหญ 

ในปจจุบันสภาวะการตลาดท่ีมีการแขงขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเส่ียงในการสูญเสียลูกคารายใหญ 
ซ่ึงจะทําใหมีผลกระทบตอรายไดอยางมีนัยสําคัญ  ดังนั้นบริษัทฯจึงตองบริหารจัดการในการรักษาลูกคาเดิมท่ีมีอยูใหคงอยู
ตอไป 

บริษัทฯ ตองสรางความม่ันใจ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ และสรางความสัมพันธอันดีใหกับลูกคา  เพื่อใหลูกคา
ไดรับประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสําเร็จทางการตลาดในสินคาของบริษัทลูกคา 

ความเส่ียงจาก การชุมนุมการเมืองท่ีรุนแรง เหตุการณความไมสงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุรายแรงหรือภัยธรรมชาติ 

บริษัทไมสามารถคาดคะเนเหตุการณลวงหนาเก่ียวกับ ภัยพิบัติ แผนดินไหว หรือเหตุการณความไมสงบจากการ
กอการราย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงหากมีเหตุการณดังกลาวนี้เกิดข้ึน อาจทําใหบริษัทมีความ
จําเปนตองระงับการใหบริการ หรือระงับกิจกรรมเก่ียวกับการดําเนินงาน อาจจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียรายไดอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
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รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

71  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
- สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
- สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 ปริญญาตรีศลิปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at 

Superior, U.S.A. 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
- Direct Certification Program (DCP) 68/2005 

4.82 บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล 
และนายชัยลดล โชควฒันา 

 บริษัทจดทะเบียน  
2515 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สหพัฒนพิบูล 
2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
23 เม.ย.55 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 15 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
2539 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อสีท์ (ประเทศ

ไทย) 
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก.เมียนมาร์-สปา-ทเูดย์- 

ฟารอ์ีสท ์
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ   บจก.มั้งค์ โปรดักชั่น 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 1) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
2. นายวศิน เตยะธติ ิ
 รองประธานกรรมการ 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

70  ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
 

0.33 -  บริษัทจดทะเบียน  
2540- ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 4 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อสีท์ (ประเทศ

ไทย) 
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์- 

ฟารอ์ีสท ์
2542 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์  
2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.สปริงบอร์ด พลสั 
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) 
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.มีเดียอินไซต์ 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
3. นายวิชา ลดาลลติสกุล 
 กรรมการผู้อํานวยการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

64  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วทิยาเขตเพาะช่าง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร ์

 Mini MBA โครงการพฒันาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2003 

0.23 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี- 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
   

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

 
  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 2) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
4. นางชัยลดา ตันตเิวชกุล 
 กรรมการรองผูอ้ํานวยการ 
 รองประธานกรรมการบริหาร 
 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

42  ปริญญาโท สาขาการคา้และนโยบายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลยัจอร์จเมสนั สหรัฐอเมริกา  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 55/2003 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) 8/2017 

4.29 บุตร นายบุญชัย โชควฒันา  บริษัทจดทะเบียน  
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ/กรรมการบรหิาร  บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 7 บริษัท 
 
2533 - ปัจจุบัน 

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 กรรมการ 

 
  บจก.ดาต้าเฟิร์ส 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
5. นางมาลี ลลีาศิริวงศ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 ผู้อํานวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและ

กฎหมาย 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

64  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 
 

0.18 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
2533 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.ดาต้า เฟิร์ส  
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปริงบอร์ด พลสั 
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

 
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี
 กรรมการ 
 รองประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
  กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 

60  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
เอกชนและการเมอืง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 154/2011 

0.14 -  
2559 – ปัจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

 
 บมจ.ไทยวาโก้ 

 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี-  
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
2537 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ 
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 

   
   

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

 
  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 3) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
7. นางเกษแก้ว อิทธิกุล 
 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 

56  ปริญญาโท Marketing and Media Communications, 
Webster University, USA 

 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
153/2018 

0.21 -  
 
 
2561 - ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 กรรมการ 

- ไม่มี - 
- ไม่มี -  
 
  บจก.ดาต้าเฟิร์ส 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
8. นายอนุพล ภูวพูนผล 
 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ

คอรร์ัปชัน 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

58  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.05 -  
 
 
2558 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
 
  บจก.สปริงบอร์ดพลสั 
  บจก.ดิจินคร 

 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 4) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
9. นายชัยลดล โชควัฒนา 
 กรรมการ 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

41  ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐ
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 

3.15 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
 
 
2553 – ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร 

- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
 
  บจก.มั้งค์โปรดักชั่น 

 
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

10. นายขจรศักดิ์ วันรตัน์เศรษฐ 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

71  ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2539 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
 บมจ.สหพัฒนพิบูล  

2536 - 26 เม.ย.60  กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็นเตอร์ไพรส ์

เม.ย.60- ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ประชาอาภรณ ์

 กิจการอื่นที่ฎมิใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
   

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 5) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
11. นายอมร อัศวานันท์ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

70  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีนสเตท 
สหรัฐอเมริกา 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 

2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

2545 - เม.ย.60  กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ประชาอาภรณ ์

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพโสภณ 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
2558 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน 
 

2558 - เม.ย. 60  กรรมการอิสระ  บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) 

26 เม.ย.60 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็นเตอร์ไพรส ์

 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน 1 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่ม ี- 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 6) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

72  อัสสัมชัญ ศรีราชา 
 อัสสัมชัญพาณิชยการ 
 Joint Venture Management Course, Insead 

University 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2540 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
23 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 กรรมการอิสระ 

 บมจ. ซมโปะ ประกันภยั  (ประเทศ
ไทย) เดิมชื่อ บมจ.สมโพธิ์ เจแปน 
นิปปอน โคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) 

 บมจ. สหพัฒนพิบูล 
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   จํานวน 1 บริษัท 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
13. นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

66  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัย
การค้า 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปริญญาบัตรวทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 
- Advanced Audit Committee Program Class 
23/2016 

 Boardroom Success through Financial&Investment 
(BFI) 4/2018 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2558-ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.เอสซีไอ อเิลคตริค 
  กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่ม ี- 
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ 
 กรรมการอิสระ 
 

71  ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 7) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
15. นางพรรณพิศ จันทร์เอียง 
 กรรมการบริหาร 
 ผู้อํานวยการบริหารฝา่ยบริหารงานลูกค้า 

56  ปริญาตรสีาขาโฆษณาประชาสมัพันธ์  
(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

0.13 -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

- ไม่มี -  
- ไม่มี -  
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
16. นายรัชพงค์ งามพิสัย 
 กรรมการบริหารและเลขานุการ 
 ผู้อํานวยการบริหารฝา่ยบริหารงานลูกค้า 

55  ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.13 -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

- ไม่มี -  
- ไม่มี -  
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
17. ดร.ชาลินี ฮิราโน 
 กรรมการบริหาร 
 ผู้อํานวยการบริหารฝา่ยวางแผนกลยุทธ ์
 ผู้อํานวยการบริหารฝา่ยธุรกิจต่างประเทศ 

48  ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา  
(การสือ่สารการเมือง) มหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย 

0.12 -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

- ไม่มี -  
- ไม่มี -  
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 

  

เอกสารแนบ 1 (หน้า 8) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% การถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 
18. นางสุนีย์ ชัยจิรารกัษ์ 
 กรรมการบริหาร 
 ผู้อํานวยการบริหารฝา่ยความคิดสร้างสรรค ์
 

57  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสมัพันธ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.02 -  
 
 
2559 - ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 
 กรรมการ 

- ไม่มี - 
- ไม่มี - 
 
  บจก.ดิจินคร 

 
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล 
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 

58  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 0.07 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
20. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ 
 เลขานุการบริษัท 
 

58  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณชิย์ศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบ์ัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Company Secretary Program (CSP) 74/2016 

0.01 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
 กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- ไม่มี -  

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยา่งมีนัยสําคัญ - ไม่มี - 
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เลขานุการบรษัิท 

บริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือให้การ
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ก)  ทะเบียนกรรมการ 
 ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
 ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
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ผู้บริหารของบริษัท 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟาร์อีสท์ 
เฟมไลน์ ดีดีบี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก.สปริงบอร์ด พลัส 1 2 3 A B C D E F 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา X, // , /  X, //   // X, //, /  X, //, /   
2. นายวศิน เตยะธิติ *, // X, //   x, //, /  #, 0  // //  
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล ***, // , /, 00           
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล // , /, 00      //, /   // // 
5. นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักด ี    //, / , 00  **, //, /         
6.  นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ //, / , 00 // //       // // 
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ // , # , 0      #, 0  //   
8. นายอมร อัศวานันท์ // , # , 0       #,0,00    
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท ์ // , # , 0 , 00      #     
10. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน // , # , 0           
11. นายชัยลดล โชควัฒนา //           
12. นายอนุพล ภูวพูนผล ** , //, /, 00 **, //  X, //        
13.   นางเกษแก้ว            อิทธิกุล ** , //, /, 00          // 
14.   รศ.พญ.ปรียาจิต       เจริญวงค์ //,#           
15.  นางสุนีย ์ ชัยจิรารักษ์ /   //        
16. นางพรรณพิศ          จันทร์อียง /           
17.   นายรัชพงค์             งามพิสยั /           
18.   ดร.ชาลินี                ฮิราโน /           
19.   นางพรวิไล              ปิ่นวนิชกุล          /           

X = ประธานกรรมการ  * = รองประธานกรรมการ  ** = กรรมการผู้จัดการ  *** = กรรมการผู้อํานวยการ // = กรรมการ  / = ผู้บริหาร   
# = กรรมการอิสระ  0 = กรรมการตรวจสอบ  00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ช่อง 1 = บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น ช่อง 2 = บจก.ดิจินคร  ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์   
A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง B = บมจ.สหพัฒนพิบูล  C= บมจ.ไอ.ซี.ซ.ีอินเตอร์เนชั่นแนล  D= บจก.ชัยลดาดล  E= บจก.พินนาเคิลทราเวิล F= บจก.ดาต้า เฟิร์ส 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

รายชื่อกรรมการ บจก. สปริงบอรด์ พลัส 

1. นายวศิน  เตยะธิติ X , / 
2. นางมาล ี  ลีลาศิริวงศ ์ / 
3. นายอนุพล ภูวพูนผล **, / 
หมายเหตุ: X =  ประธานกรรมการ 

* =  รองประธาน 
** = กรรมการผู้จัดการ 
/ =  กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์ 
ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การอบรม หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรโดยการควบคุมภายใน 

และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

ชื่อ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ 
ดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท 
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม Company Secretary Program (CSP) 74/2516 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

- ไม่มี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 231(5/2561) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จํานวน  4 ท่ าน  ได้แก่  นายขจรศัก ด์ิ  วันรัตน์ เศรษฐ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายอมร อัศวานัน ท์  
นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย 
1. นายขจรศักด์ิ วันรัตน์เศรษฐ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
2. นายอมร อัศวานันท์ เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง  
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบถามถึงประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน รวมท้ังรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบ
ทานเร่ืองต่างๆ ท่ีมีความสําคัญดังนี้ 

1. สอบทานข้อมูลท่ีสําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 2561 โดยร่วมประชุมกับฝ่าย
บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน รายการท่ีไม่ใช่รายการปกติท่ีมีนัยสําคัญ รวมท้ัง
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน 

2. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สํานักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียน ในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซ่ึงอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติท่ัวไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ความเป็นธรรมสมเหตุผล โดยไม่พบรายการใดท่ีผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ  

3. พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัท นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ พิ จารณ าเสนอแต่ง ต้ั งผู้ สอบบัญ ชีป ระจํ าปี  2562 โดยมีความ เห็น ว่า  
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา 
สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม 

4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
และบริษัทในเครือประจําปี 2561 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญ
อันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท 

5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2561 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานท่ีวางไว้ รวมท้ังให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ท่ีได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัท และบริษัท
ย่อยดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของ กลต. และ 
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร
และเสนอเพ่ิมเติมขอบเขตหน้าท่ีในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบัน  

8. การรายงานเก่ียวกับประเด็นท่ีเป็นข้อสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ท่ีเป็นข้อบ่งชี้ว่ามี
เหตุการณ์ดังกล่าว 

9. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการ
ดําเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท 

สรุปโดยรวมในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระโดยไม่มี
ข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้รับข้อมูลและความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
(นายขจรศักด์ิ วันรัตน์เศรษฐ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรและได้ทํางาน
ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯในการกํากับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการขจัดความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมรวมท้ังการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิชิต 
ตันติอนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา
ตันติเวชกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อิทธิกุล และ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี  

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกนั 4 ครั้ง โดย 
นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นายวิชา ลดาลลิตสกุล เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางชัยลดา ตันติเวชกุล เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง 
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นายอนุพล ภูวพูนผล เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางเกษแก้ว อิทธิกุล เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง 
นายอาทร เมฆนพรัตน์ เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง (ลาออกเมื่อ มิ.ย. 2561)  

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2561 

ในปี 2561 ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1-4 ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซ่ึงไม่แตกต่างจากปี
ก่อนๆ อีกท้ังยังมีความเสี่ยงอีกหลายๆปัจจัยท่ีคาดว่ามีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยลูกค้า
ของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนงบโฆษณาเป็นไปในทางท่ีลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว บริษัทฯ ยังต้องหาลูกค้า
รายใหม่เพ่ิมข้ึนอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีทุกภาคอุตสาหกรรมรวมท้ังลูกค้าของบริษัทต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตัว อีกท้ังการดําเนินธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนของ
สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล ซ่ึงลูกค้าสามารถหาช่องทางซ้ือสื่อและเผยแพร่สินค้าได้เองในบางสื่อ จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
รายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯได้มีการประชุม ประมวลข้อเท็จจริง เพ่ือประเมินความเสี่ยงทุก ๆ 
ด้าน และกําหนดกรอบการปฏิบัติงานและหามาตรการการป้องกันในการขจัดความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน และให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนดําเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่บริษัทฯ กําหนดไว้ 
 
 

 
 

)นายวิชิต ตันติอนุนานนท์(  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

 

เอกสารแนบ 5 (หน้า 3) 














