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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจร ด้วยผลงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์และแผนการสื่อสารเพื่ อตอบโจทย์ทางการตลาดของลูกค้า โดยบริษัทได้ให้ความสําคั ญ กับการประเมินผลและ
ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อว่าความสําเร็จทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหัวใจที่จะทําให้บริษัทเติบโตต่อไปได้
อย่างยั่งยืน
การให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารแบบครบวงจร
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการตลาด
ที่มีผลกระทบต่อยี่ห้อตราสินค้า โดยทางบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การวางแผนที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบี คือ แบรนด์คอน
วิคชั่น สปริงบอร์ด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธ์เฉพาะในการสร้างตราสิ นค้ าให้ แข็งแกร่งและมีหลายมิ ติ
เหมาะสมกั บ ยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว (Hyperbranding) แบรนด์ ส วิ ท ชิ่ ง เมทริ ก ซ์ (Brand
Switching Matrix) กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้วยการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนจากการใช้สินค้าของคู่แข่งมา
เป็นสินค้าของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เชิงปริมาณ
(Quantitative Reserch) เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Reserch) การศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้องการส่วนลึกของผู้บริโภค
อินไซต์สปริงบอร์ด (Insights Springboard®) โดยที มงานวิจัยที่ เชี่ยวชาญของบริษัท ทั้ งนี้บ ริษัทได้ริเริ่มวิธีการศึกษาวิจัย
รูป แบบใหม่ ท างออนไลน์ ผ่ า นแพลตฟอร์ม เฟริส ท์ ค ลาวด์ (1stCloud) ที่ สามารถย่ น ระยะเวลาการทํ าวิ จั ย และประหยั ด
งบประมาณมากขึ้น
การรับจ้างทําของ
บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่น
พั บ สื่ อดิ จิ ทั ล ฯลฯ และประสานงานกั บ บริษั ท ย่ อยและบริษั ท ร่วมในการทํ าแผนการประชาสั ม พั น ธ์และการจั ด กิ จกรรม
การตลาดต่างๆ เป็นต้น
นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา
บริษัทจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สื่อ
ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและสื่อดิจิทัล เป็นต้น โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากลูกค้าเป็นค่าบริการ
และนายหน้าตัวแทน
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญในปี 2561
3 มกราคม 2561

บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

12 มกราคม 2561

จดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด

26 เมษายน 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถรวมกัน
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกขึ้น

1 สิงหาคม 2561

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จาก
เดิม 12 คน เป็นจํานวน 14 คน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 370,000 หุ้น
ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ภายใต้ โ ครงการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่
ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)

15 สิงหาคม 2561

จดทะเบี ย นมติ เพิ่ ม ทุ น และแก้ ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย น
กับกระทรวงพาณิ ชย์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํ า นวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ านวน 370,000 หุ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้
หุ้ น ละ 10 บาท และให้ จั ดสรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น แบบกํ าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อรองรับ โครงการ
FE-ESOP

10-14 กันยายน 2561

วันจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ FE-ESOP ครั้งที่ 1

1 ตุลาคม 2561

จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล้ ว ของบริ ษั ท กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ จากทุ น ชํ า ระแล้ ว เดิ ม จํ า นวน
75,000,000 บาท เป็นทุนชําระแล้วจํานวน 77,499,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

11 ตุลาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เป้าหมายและนโยบายการแบ่งการดําเนินงานในกลุ่มบริษัท
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ให้คําปรึกษาและดําเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งแบรนด์ไทย
และแบรนด์นานาชาติ (Global Brand) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางธุรกิจผ่านทางแผนการสื่อสาร
และงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดดเด่นและแตกต่าง โดยการดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา
ทั้งในสื่อรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสารด้านอื่นๆ ตลอดจน
การประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนคือ
“พลังสร้างสรรค์ที่หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (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 รวมทั้งการผลิตชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ใน
ราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าใหม่ ที่ต้องการความแปลกใหม่ ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยงของพลั ง สร้ า งสรรค์ ง านสื่ อ สารอั น หลากหลาย เพื่ อ ตอบโจทย์ แ ละให้
ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และนํามาซึ่ง®
FAME
ชื่อเสียงของตราสินค้า
FEELING
ผู้บริโภครู้สึกดีกับตราสินค้า
FLUENCY
ตราสินค้ามีความโดดเด่น
2. บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม
และสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการด้านข้อมูล โดยสามารถให้คําปรึกษาและบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าโดยการแนะนําจากลูกค้าเดิม การเข้าไปแนะนําตัว
กับลูกค้ารายใหม่ การนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธและแผนงานแข่งขันกับเอเยนซี่รายอื่น และการดําเนินกลยุทธ์ดิจิทัล
ในการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาทําโฆษณากับบริษัท
4. บริษัทมุ่ งมั่ นในการสรรหาบุ คลากรที่ มีคุณ ภาพและพั ฒ นาบุ คลากรอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ บริษัทมี ความเชื่อว่า
บุคลากรที่ดีสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และก้าวหน้าตลอดไป
5. บริษั ท เห็ น ความสําคั ญ ยิ่งของการปรับ ตั วให้ เข้ ากั บสถานการณ์ ของอุ ตสาหกรรมโฆษณา และการสื่ อสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเน้นการพัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้าและมีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นั ย สํ า คั ญ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แต่ เพี ย งผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ บ างราย ใช้ บ ริ ก ารให้ บ ริ ษั ท ผลิ ต ชิ้ น งาน วางแผนกลยุ ท ธ์ โ ฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการซื้อสื่อโฆษณา
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างรายได้ของบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
ผลิตภัณฑ์/บริการ
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่านายหน้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้ค่าบริการ
ส่วนลดรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
นายหน้าตัวแทน/บริการด้านโฆษณา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ดําเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

ปี 2561
รายได้

ปี 2560

ปี 2559

%

รายได้

%

รายได้

%

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

90.34
4.13
5.53
100.00

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

58.00
29.62
12.38
100.00

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

77.60
14.76
7.64
100.00

-

-

311,086
27,014
338,100

92.01
7.99
100.00

319,943
26,484
346,427

92.36
7.64
100.00

25,521
2
25,523

99.99
0.01
100.00

27,492
4
27,496

99.99
0.01
100.00

11,774
1
11,775

99.99
0.01
100.00

122,395
466
122,861

99.62
0.38
100.00

157,550
1,210
158,760

99.24
0.76
100.00

132,068
848
132,916

99.36
0.64
100.00

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

37.80
60.66
1.54
100.00

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

34.99
62.54
2.47
100.00

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

35.78
62.69
1.53
100.00

25,976
17
25,993

99.93
0.07
100.00

28,954
9
28,963

99.97
0.03
100.00

5,846
126
5,972

97.89
2.11
100.00

บมจ.ฟาร์อีสท์
เฟมไลน์ ดีดีบี

*บจ.เฟมไลน์
(ย่อย)

99.99

บจ.สปริง
บอร์ด พลัส
(ย่อย)

99.99

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ์

30.00

บจ.ดิจินคร

45.00

* เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จํากัด
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการให้บริการ
บริษัทให้คําปรึกษาและดําเนินงานในด้านการสื่อสารทางการตลาดอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่ช่วย
สนับ สนุน ให้ลูกค้าประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผ่านแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการ
ดําเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ตราสินค้า เพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การ
ผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่รับผิดชอบในการสื่อสาร
ด้านอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผ่านทางการวิจัย
ลักษณะรายได้
รายได้จากนายหน้าและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของปี 2561, 2560 และ 2559 เท่ากับ 572.65
ล้านบาท 264.18 ล้านบาท และ 285.04 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้ดังกล่าวประกอบด้วย รายได้ค่าบริการสุทธิจากการเป็น
นายหน้าตัวแทน และรายได้การผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดส่วนได้ดังนี้
รายได้
รายได้จากนายหน้าและบริการสุทธิ
รายได้จากการผลิตงานโฆษณา
รวมรายได้

โครงสร้างรายได้จากนายหน้าและบริการ
2561
2560
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
187.76
32.79
74.46
28.18
384.89
67.21
189.72
71.82
572.65 100.00
264.18
100.00

2559
ล้านบาท
%
77.28
27.11
207.76
72.89
285.04
100.00

โครงสร้างสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณา
โทรทัศน์
วิทยุ
สิ่งพิมพ์
ภาพยนตร์
ออนไลน์
สื่อกลางแจ้งและอื่น ๆ
รวม

2561
57.43
3.04
0.04
0.92
23.81
14.76
100.00

5

(หน่วย : ร้อยละ)
2560
2559
79.92
74.51
4.22
6.38
0.24
1.62
1.86
1.09
13.76
16.40
100.00
100.00

ลักษณะของลูกค้า
ในปี 2561 ลูกค้าของบริษัท แยกตามโครงสร้างของสินค้า ดังนี้











งบโฆษณาแยกตามกลุ่มสินค้า
ประเภทสินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องใช้ส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
อุปกรณ์ก่อสร้าง
พลังงานและสาธารณูปโภค
สถาบันการเงินและประกันภัย
ร้านอาหาร
สันทนาการ ท่องเที่ยวและบันเทิง
อื่น ๆ

%
35.00
26.07
20.33
4.92
3.54
2.45
1.72
1.50
4.47
100.00

สัดส่วนการขายแก่ลูกค้า 10 รายแรกต่อยอดขายรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2561
ปี 2559
ปี 2558
73.65%
89.98%
86.82%
สัดส่วนการขายที่จะขายให้ลูกค้ารายใด > 30%3 ปีติดต่อกัน
- ไม่มี –

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2561
หลังจากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปีละกว่าแสนล้านบาทติดลบต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวม
โฆษณาสามารถกลับมาอยู่ในแดนบวก และมีการขยายตัวในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพรวม 12 เดือนปี 2561 อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโต 3.91% หรือมีมูลค่าอยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.02 แสนล้านบาท
เห็นได้จากตัวเลขข้อมูลของบริษัทเนลเส็น(ประเทศไทย)ดังนี้
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มูลค่า
(ล้านบาท)
67,935
2,434
4,802
6,100
1,315
7,312
6,833
6,067
1,054
1,605
105,455

สื่อ

 ทีวี
 เคเบิ้ลทีวี / แชทเทลไลท์ทีวี
 วิทยุ
 หนังสือพิมพ์
 นิตยสาร
 โรงหนัง
 นอกอาคาร
 เคลื่อนที่
 ในอาคาร
 อินเทอร์เน็ต
รวม

เติบโต
8.05%
-16.44%
7.28%
-20.84%
-33.65%
7.28%
7.03%
3.25%
11.42%
6.08%
3.91%

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของเนลเส็นมีเดียรีเสิชที่โทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อ
อันดับ1ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศทุกช่วงอายุ
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ทิศทางของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในปี 2560
สื่อโฆษณา Off-line
สื่อทีวี
ยังคงเป็นสื่ออันดับ1ที่เข้าถึงและครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่มได้มากที่สุด แม้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มจะดูทีวี
น้อยลง แต่สื่อโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบดิทัลทีวีทั้งหมดแล้ว มีการเติบโตถึง 8.05% หรือมีมูลค่า 67,935 ล้านบาทในปี
2561 มีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่ 64.42% แม้เคเบิลทีวีและแซทเทิลไลท์ทีวีจะลดลงถึง 16.44% ก็ตาม
อุตสาหกรรมสื่ อที วีไทยในยุค “ที วีดิจิ ทัล ” มิ ใช่ เป็ น การแข่ งขั น เพี ยงเพื่ อ แย่งชิ งเรตติ้งจากช่องที วีด้วยกั น แต่ ที วี
ปัจจุบัน ต้องแข่งขันกับสื่อที่แรงติดปีกอย่างสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะโซเชียลเนตเวิรค์ ไม่ว่าจะเป็นไลน์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ที่
ต่างก็พัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําหน้า มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร้
ขีดจํากัด กอปรกับเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือที่กําลังเข้าสู่ยุค 5G ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโซเชียลเนตเวิรค์ได้ทุกที่ทุก
เวลา คาดว่าหากเข้าสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งมากขึ้นและเร็วขึ้นอย่างแน่นอน
เจ้าตลาดเดิมที่เคยครองความยิ่งใหญ่อย่างช่อง 3 และช่อง 7 ก็มีผลประกอบการที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะช่อง 3
ที่กระทบกระเทือนอย่างหนัก แต่มีช่องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นช่องโมโน 29 และช่องเวิรค์พอยด์ 23 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ช่องทีวีดิจิตอลหลายช่องจะประสบกับภาวะขาดทุน แต่กลับมีกลุ่มทุนเข้ามาเทคโอเวอร์ เช่น ช่อง
อัมรินทร์ทีวีที่กลุ่มไทยเบฟเวอเรจควักกระเป๋า 850 ล้านบาท เข้าถือหุ้นสัดส่วน 47%
หลังจากซื้อกิจการของช่องอมรินทร์ทีวีได้ไม่นาน กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ก็ลุยธุรกิจสื่อต่อ ด้วยการเข้าถือหุ้นสัดส่วน
50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ซึ่งโครงสร้างภายในบริษัท ประกอบไปด้วย จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ช่องจีเอ็มเอ็ม 25)
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (คลื่นวิทยุเอ-ไทม์ มีเดีย) จีเอ็มเอ็ม ทีวี และเอ-ไทม์ ทราเวลเลอร์
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ไม่เพียงแค่นั้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซึ่งถือเป็นบริษัทแม่ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ก็ขายหุ้นทีวี
ดิจิทัลในส่วนของช่องวันให้กับปราสาททองโอสถ โดยบริษัท ประนันท์ภรณ์ เข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 50% หรือมูลค่า 1,900 ล้าน
บาท ส่งผลให้เจ้าของรายเดิม คือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ มีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือรายละ 25%
เท่านั้น
นอกจากนั้นบอร์ด “ทีวี ไดเร็ค” ก็ได้ไฟเขียวลงทุนเข้าถือหุ้น 90.1% ในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เพื่อเข้าบริหารทีวีดิจิทัล
ช่อง 19 เตรียมเพิ่มการผลิตรายการนําเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศหวังต่อยอดโฮมชอปปิ้ง พร้อมเชื่อมโยง
เข้ากับแผนทําการตลาดสินค้าในช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการกระตุ้นยอดขายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้บริหารมั่นใจ
เป็นดีลที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ระบุกลุ่มสปริงนิวส์ ยังคงผลิตรายการข่าวป้อนพร้อมรักษาสัดส่วนเนื้อหาข่าว และสาระตามเกณฑ์
กสทช. โดยตั้งเป้าทํารายได้จากการขายสินค้าทางช่อง 19 คิดเป็นสัดส่วน 5% ของเป้ายอดขายรวมในปีนี้ 3,990 ล้านบาท
สําหรับทิศทางธุรกิจทีวีดิจิทัลยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการนําเสนอของช่องดิจิทัลทีวีต่างๆมี
ลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่นช่อง PPTV ที่เน้นรายการกีฬา ช่องโมโน ที่เน้นภาพยนตร์ชุดต่างประเทศ ช่องวัน ที่เน้นกลุ่มคน
รุ่นใหม่และเพศที่3 เป็นต้น ในวันนี้อํานาจการต่อรองของสื่อทีวีเดิมอย่างช่อง 3 และ7 ที่ในอดีตพื้นที่โฆษณาช่วงไพร์มไทม์ถูก
จองเต็ม กลับเหลือเวลาโฆษณามากมาย รายการยอดนิยมและผู้จัดหลายรายมีการย้ายค่ายย้ายช่อง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
รายการเพื่อแย่งชิงผู้ชม มีแพลตฟอร์มที่รวมกันทั้งสื่อทีวี สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิทยุภายใต้เครือข่ายเดียวกัน โดยคาด
ว่าเม็ดเงินในสื่อทีวีปี 2562 น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นประมาณ 5 %
สื่ออินเตอร์เน็ต / สื่อดิจิทัล
“สื่อดิจิทัล” หรือ “ออนไลน์” ยังคงเป็นสื่อมาแรงในปีนี้ ด้วยปัจจัยประชากรไทยเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า
80% หรือ 57 ล้านคน
ขณะที่ปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจํามีจํานวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ
เป็นประจํา 46 ล้านคน หรือ 67% ด้วยแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานระดับ 40-50 ล้านคน สื่อออนไลน์จึงได้รับความนิยมต่อการ
สื่อสารกับผู้บริโภคและการใช้งบโฆษณา
ข้อมู ลจาก We Are Social ดิ จิทั ล เอเยนซี และ Hootsuite ระบุ ถึงพฤติ กรรมการเสพสื่ อของคนไทยต่ อวัน ในปี
2561 ว่าคนไทยใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ต 9.38 ชั่วโมง ,ดูทีวี รวมรูปแบบสตรีมมิ่งและวีดีโอดีมานต์ 4.03 ชั่วโมง และฟังวิทยุ
สตรีมมิง 1.35 ชั่วโมง ประเทศไทยครองอันดับ 1 ของโลกที่ใช้เวลากับสื่ออินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์ต่อวันสูงสุด เช่นเดียวกับ
การใช้โมบายอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4.56 ชั่วโมง ซึ่งสูงที่สุดในโลก
สื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่การมอนิเตอร์ไม่สามารถจะทําได้เช่นเดียวกับสื่อดั้งเดิมหรือสื่อออฟไลน์ ถึงแม้สื่อดิจิทัลจะมีการ
เติบโตสูง ตัวเลขงบประมาณโฆษณาที่ปรากฎก็ยังไม่มาก แต่ในความเป็นจริงคาดว่างบประมาณโฆษณาในสื่อดิจิทัลในปี 2561
น่าจะสูงถึงเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท ซึ่งก็จะเท่ากับอันดับสองรองจากทีวี มีอัตราการเติบโต ประมาณ 21% และคาดว่าใน
ปี 2562 จะเติบโตถึง 25%หรือมีมูลค่าถึง 1.87หมื่นล้านบาท(ตัวเลขจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทย(DAAT) ทั้งนี้ใน
อนาคตอันใกล้ การที่ผู้ประกอบการมือถือทั้ง 3 ค่ายคือ เอไอเอส ดีแทคและทรู ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกิจการการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยุติการให้บริการ 2G ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อ
ก้าวสู่ยุค 5G สังคมไทยก็จะเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสารตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ําอย่างหนัก โดยเฉพาะสื่อนิตยสาร
จากข้อมูลการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อของ นีลเส็น ประเทศไทยพบว่า สื่อนิตยสารมีมูลค่าการโฆษณาลดลงมากกว่า
33.65% หรือเหลือมูลค่าเพียง 1,315 ล้านบาทในปี 2561 และปี 2562 ก็ยังมีแนวโน้มลดลงอีก นิตยสารชื่อดังทั้งไทยและ
นิตยสารหัวนอกต่างพากันปิดตัวลงเพราะประสบกับภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ในขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีมูลค่าการโฆษณา
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ลดลงเหลือ 6,100 ล้านบาท หรือลดลงถึง 20.84% ในปี 2561 หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เช่นไทยรัฐที่เคยหนาด้วยหน้าโฆษณา
กลับบางลงมาก เช่นเดียวยอดพิมพ์ยอดจําหน่ายที่ลดลงมากเช่นกัน
ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์มีส่วนแบ่งการตลาดจากเม็ดเงินโฆษณารวมอยู่ที่ประมาณ 7.03% มี
มูลค่า 7,715 ล้านบาท นับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี
อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ทั้ งนิตยสารและหนังสือพิ มพ์ ก็ปรับตัวเป็นสื่อออนไลน์ ควบคู่กันกับออฟไลน์ และขยาย
แพลตฟอร์มไปทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และตอบโจทย์การสื่อสารของสินค้าและแบรนด์ในยุคนี้ ที่ต้องการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง
ขณะที่ปีก่อนมีรายงาน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจํามีจํานวน 51 ล้านราย หรือ 74% และใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ
สื่อนอกบ้าน
จากข้อมูลการวิจัย พบว่า สื่อนอกบ้านเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคเป็นอันดับ 3 และเป็นอีกสื่อที่ยังมีการเติบโตด้านเม็ด
เงินโฆษณา สื่อนอกบ้านประกอบด้วย สื่อในอาคาร ,สื่อนอกอาคาร และสื่อเคลื่อนที่ ในปี 2561 มีเม็ดเงินโฆษณามูลค่ารวม
13,954 ล้านบาท โดยสื่อในอาคารเติบโตสูงสุด 11.42% ตามมาด้วยสื่อนอกอาคารเติบโต 7.03% และสื่อเคลื่อนที่ 3.25%
และยังคาดว่าสื่อนอกบ้านจะโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มอยู่นอกบ้านมากขึ้น รวมทั้งการ
เติบโตของสื่อนอกบ้าน มาจากปัจจัยการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนป้ายโฆษณาทั่วไปเป็นรูปแบบป้ายดิจิทัล ที่
สามารถลงโฆษณาใช้พื้นที่โฆษณาได้มากขึ้น
สื่อวิทยุ
“วิทยุ” เป็นอีกสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ออนไลน์ขยายตัวสูง สะท้อนจากตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาที่อยู่ในภาวะ
“ทรงตัว”หรือเติบโตเล็กน้อยราว 1-2% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
พฤติ ก รรมการฟั ง วิ ท ยุ ข องผู้ บ ริ โภคเปลี่ ย นไปจากเดิ ม ค่ อ นข้ า งมาก คื อ หั น มาฟั ง ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ม ากขึ้ น
เช่นเดียวกับยอดฟั งบนรถ จากจํานวนผู้ฟังที่ ปรับตัวเพิ่ มมากขึ้น แสดงให้ เห็นว่าคนไทยไม่ได้ฟังวิทยุลดลงอย่างที่ หลายคน
คาดการณ์ จากการสํารวจของ “นีลเส็น”ในกลุ่มที่ฟังวิทยุในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า 95% ยังฟังเพลงผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดย 77% ฟังวิทยุทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขณะที่สัดส่วน 88% ฟังผ่านแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ ถือเป็นตัว
เลขที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ยังคงฟังเพลงหรือรายการวิทยุ เพียงแต่เปลี่ยนพฤติกรรมการฟังจากเครื่องรับ
วิทยุเป็นออนไลน์เท่านั้น เพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อที่มีเสน่ห์ คือคนพูดและผู้ฟังสามารถเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับดีเจได้
แม้สภาพโดยรวมของวงการวิทยุปี 2561 จะไม่อยู่ในจุดที่น่าพอใจนัก หากคนในวงการก็ยังเชื่อว่า สื่อเก่าอย่างวิทยุที่
ฝ่าวิกฤตมาแล้วหลายครั้งจะยังอยู่ได้ ตราบใดที่คนทํางานปรับตัวและหาจุดยืนที่ใช่ให้กับตัวเองได้ แม้จะไม่มีคลื่นบนหน้าปัด
และต้องออกอากาศผ่านช่องทางอื่น อย่างการเป็นสถานีออนไลน์ก็ตาม
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่ายสินค้าและบริการและมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยในปี2561 บริษัท
มีลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 22 รายโดย 5 ใน 10 รายของลูกค้าที่ใช้งบสูงสุดของบริษัทได้เป็นลูกค้าของบริษัทมายาวนานกว่า 10
ปี อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้า จะยังคง
ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทต่อไปในอนาคต
สําหรับปี 2561 บริษัทได้เริ่มทํางานกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด 11 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปพบเพื่อ
แนะนําบริษัทกับลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิม หรือการติดต่อโดยตรงของบริษัท รวมไปถึง
การที่บริษัทชนะการแข่งขันในการนําเสนอผลงานแข่งกับเอเยนซี่อื่น
ขนาดของบริษัทและจํานวนคู่แข่ง
บริษัทนับได้ว่าเป็นเอเยนซี่ขนาดใหญ่ โดยมีคู่แข่งประมาณ 15 รายในตลาด
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัทได้ให้ความสําคัญ กับการให้ บริการการสื่อสาร การตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางด้าน
โฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เน้นคุณภาพด้วยพื้นฐานหลักที่ให้ความสําคัญกับผลงานความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสาร การบริหารงานลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผู้นําในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ทางการ
สื่อสารการตลาดและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ประการสําคัญที่สุดคือ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ ทั้ง
การอบรมสัมมนา การทําเวริค์ช็อปตลอดจนการส่งพนักงานไปดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของบริษัท
นอกเหนือจากการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมีบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอีก 4 บริษัทเพื่อให้บริการสื่อสารด้านอื่นอย่างครบวงจร คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด ดูแลด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
3. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด ให้บริการด้านการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใช้ในงานสื่อสารต่างๆทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์
4. บริษัท ดิจินคร จํากัด ให้บริการด้านการวางแผนงาน การสร้างสรรค์และซื้อสื่อดิจิทัล

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การดําเนินธุรกิจหรือให้บริการงานด้านโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้
การติดต่อรับงานจากลูกค้าจะมีฝ่ายบริหารงานลูกค้าเป็นผู้ประสานงานโดยอาจมีฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายวางแผนทาง
กลยุทธ์และฝ่ายความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารงานลูกค้าและฝ่ายวางแผนทางกลยุทธ์
จะนํารายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าและแบรนด์ สถานภาพของแบรนด์
สภาพตลาด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกค้า รายละเอียดและความเข้าใจเบื้องลึกของกลุ่มเป้าหมาย และทํา
การวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธ์และถ่ายทอด ให้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปคิดสร้างสรรค์งานต่อไป
เมื่ อ ลู ก ค้ า อนุ มั ติ ง านที่ ฝ่ า ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ นํ า เสนอ บริ ษั ท จะเริ่ ม ผลิ ต งานโฆษณา ไม่ ว่า จะเป็ น การถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์โฆษณา การถ่ายภาพนิ่ง การแต่งภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อต่าง ๆ โดยบางส่วนอาจจะมีการจ้าง
บริษัทภายนอกเข้ามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ์ในการซื้อสื่อโฆษณา ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เมื่อลูกค้าอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซื้อสื่อโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่อชิ้นงาน
เสร็จสมบูรณ์ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงส่งไปยังสื่อต่างๆ และตรวจสอบว่าได้ลงโฆษณาตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างถูกต้อง
หรือไม่
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจริง และสุดท้ายคือการ
ประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอต่อผู้บริโภคอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบมีการเฝ้าระวัง และ
การใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้การบริโภคโดยรวมลดลง จึง
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงชะลอการโฆษณาหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตัดลดงบโฆษณา
ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากงบประมาณโฆษณาเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทลูกค้า บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อทดแทนหรือชดเชยรายได้ที่ลดลง
อย่ า งไรก็ ต าม ลู ก ค้ า ปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ เดิ ม นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง คงสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยการเสนอแผนงาน
กลยุทธ์ทางการตลาด และสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา เพื่อส่งเสริมความสําเร็จด้านการขายให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

2. ความเสี่ยงจากการรับลูกค้าใหม่
จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมโฆษณานั้น บริษัทฯ ยังคงดําเนินการหา
ลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การรับลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคัญและระมัดระวังถึง
ฐานะการเงินของบริษัทที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า โดยตรวจสอบฐานะการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนของ
บริษัทนั้น และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ฐานะการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเก็บเงินไม่ได้
หรือหนี้สูญ

3. ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่
ในแต่ละปี บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่มีการใช้งบโฆษณาจํานวนมาก หากลูกค้าเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย หรือมีการเลือกใช้บริษัทโฆษณารายอื่น ย่อมมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อย่างมีสาระสําคัญ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยจัดให้มีการประชุมและทํา workshop ร่วมกันกับลูกค้า มีการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ลูกค้ารับรู้สถานการณ์ตลาดโลก วางแผนกลยุทธ์ในการทําโฆษณาและการใช้สื่อในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อ online / digital มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานดี ๆ ที่ผ่านมาให้ลูกค้าได้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมั่นใจว่า บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดให้กับลูกค้า
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ)
มีดังนี้
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์
ยานพาหนะ

159,185,182.50
28,846,636.47
6,334,524.91
3,615,760.15

บาท
บาท
บาท
บาท

ทรัพย์สินของบริษัทย่อย (สุทธิ)
มีดังนี้
9.00 บาท
389,426.35 บาท
1,200,000.00 บาท

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน-เฟอร์นิเจอร์
ยานพาหนะ
สถานที่ประกอบธุรกิจ 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)
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประกอบธุรกิจ
นายหน้าตัวแทนและรับจ้างทําโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537001528
โทรศัพท์
(66) 2 354 3333
โทรสาร
(66) 2 644 9551
Website
www.fareastfamelineddb.com
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ทุนจดทะเบียน
78,700,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,870,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
77,499,500 บาท เป็นหุ้นสามัญ 7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
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ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2354-3577
โทรสาร
0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 651,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,511,000 บาท
อัตราการลงทุน
99.99%
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2354-3588
โทรสาร
0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางด้านทําโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท
อัตราการลงทุน
40%
3. บริษัท ดิจินคร จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
อัตราการลงทุน

465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2354-3573
0-2644-9551
ให้บริการธุรกิจโฆษณาด้านดิจิทัล
หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 6,000,000 บาท
45%

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

ข้อมูลสําคัญอืน่
- ไม่มี –
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด ท ะเบี ยน 78,700,000 บ าท เรี ย ก ชํ า ระแล้ ว 77,499,500 บ าท แ บ่ งเป็ น หุ้ น สามั ญ
7,749,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

จํานวนราย

จํานวนหุ้น

%

25
2

3,924,500
821,800

52.33
10.96

319
1
347

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

36.63
0.08
100.00

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

รายชื่อ
กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒฯ
นายสําเริง มนูญผล
GERLACH &CO. –COMERICA BANK US CLIENT
บริษัท โชควัฒนา จํากัด
นายบุญชัย โชควัฒนา
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นายชัยลดล โชควัฒนา
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
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จํานวนหุ้น
2,776,150
913,600
750,000
505,075
350,000
315,404
230,000
171,000
128,500
101,250

ร้อยละ
37.02
12.18
10.00
6.73
4.67
4.21
3.07
2.28
1.71
1.35

หมายเหตุ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ มีดังนี้
รายชื่อ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้น
1,055,700
922,650
797,800

ร้อยละ
14.08
12.30
10.64

7.3 การออกหลักทรัพย์อนื่
- ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละไม่ต่ํากว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เป็นหลัก อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทได้จัดสรรกําไรเพื่ อ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผู้ถือหุ้ นอย่างสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้ สรุปได้ดังนี้
ปี
ราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
รวมเป็นจํานวนเงิน (บาท)
สัดส่วน (%) ต่อกําไรสุทธิ

2560
10.00
10.00
75,000,000.00
39.92%

2559
10.00
7.00
52,500,000.00
67.16%

2558
10.00
6.00
45,000,000.00
67.10%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
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2557
10.00
5.00
37,500,000.00
80.64%

2556
10.00
7.00
52,500,000.00
82.53%

รายละเอียดการถือหุ้นไขว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัดส่วน
ที่ถือ(%)

บริษัทอื่นถือ
หุ้นในบริษัท
สัดส่วน
ที่ถือ(%)

99.99

-

45.00
40.00
30.00

-

0.33
0.24
0.29

11.91
13.62
10.29

บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ
ต้องไม่ ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่น
ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปบริษัท
อื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
1. บจ. สปริงบอร์ด พลัส
การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
(ข) บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่น ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
1. บจ. ดิจินคร
2. บจ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
3. บจ. มีเดียอินเทลลิเจนซ์
การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่
ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%บริษัทอี่น ต้องไม่ถือหุ้น
ไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
3. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

2

3

หมายเหตุ : บริษัทมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ข้อมูลการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

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

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

ณ 31 ธ.ค. 61

%

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

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

จํานวนหุ้นที่กรรมการถืออยู่ในบริษัท สปริงบอร์ด พลัส จํากัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายวศิน
2. นายอนุพล

เตยะธิติ
ภูวพูนผล

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี 2561
-

ณ 31 ธ.ค. 60
8
1
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ณ 31 ธ.ค. 61

%

8
1

0.001
0.0002

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท
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8.1

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

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

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

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

ตําแหน่ง

ปีที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

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

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

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ณ สิ้นปี 2561
48 ปี
44 ปี
5 ปี
13 ปี
18 ปี
4 ปี
5 เดือน
5 เดือน
5 ปี
16 ปี
16 ปี
16 ปี
7 ปี
4 เดือน 21 วัน

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย มี ก ารดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามนโยบาย กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี และหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี้
อํานาจดําเนินการ
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่
มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
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5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุ มั ติ ก ารลงทุ น ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ และ/หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ใด ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เกิ น อํ า นาจ
คณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชํารุด สูญหาย ถูก
ทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ และสินทรัพย์อื่นๆ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทําให้มี
มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การ
ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทาง
การค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง
4. จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอ เหมาะสม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การทํ า รายการต่ า งๆได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้มีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
ในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และ
เป็ น ไปเพื่ อผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ถือหุ้ น โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ และปฏิ บั ติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานทางการเงิ น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล้ ว และได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมี
มาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกําหนดอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้ นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับ ลงทะเบี ยนการโอนหุ้น ก็ได้ โดยประกาศให้ ผู้ถือหุ้น ทราบ ณ สํานั กงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิใน
การรับเงินปันผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
11. ติ ด ตามดู แ ลเอกสารที่ จ ะยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ แ สดงข้ อ ความ หรื อ
ลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุป
ได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภกั ดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ

11.
12.
13.
14.

นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
รศ.พญ.ปรียาจิต
นายอาทร

อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
เจริญวงค์
เมฆนพรัตน์

หมายเหตุ:

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการรองผูอ้ ํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

*

จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุมคณะกรรมการ
8/9
7/9
9/9
8/9
9/9
9/9
4/4*
4/4*
7/9
9/9
7/9
9/9
9/9
2/3*
4/5**

จํานวนครั้งที่เข้า
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0*
0/0*
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0*
1/1**

นางเกษแก้ว อิทธิกุล และนายอนุพล ภูวพูนผล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
** นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 12 คน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายบุญชัย
2. นายวิชา
3. นางชัยลดา

โชควัฒนา
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล

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

กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล
ลีลาศิริวงศ์
ชัยจิรารักษ์
จันทร์เอียง
งามพิสัย
ฮิราโน
ปิ่นวนิชกุล

นางสาววราภรณ์
นายอนุพล
นางเกษแก้ว
นางมาลี
นางสุนีย์
นางพรรณพิศ
นายรัชพงค์
ดร.ชาลินี
นางพรวิไล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้อํานวยการ/ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
และรองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
กรรมการบริหาร และผู้อํานวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทําหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงาน
ของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 14 คน
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จ่ายเป็น เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทน
กรรมการ
(บาท)

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

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

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
ลีลาศิริวงศ์
กุลสวัสดิ์ภกั ดี
อิทธิกุล
ภูวพูนผล
โชควัฒนา
วันรัตน์เศรษฐ
อัศวานันท์
ตันติอนุนานนท์
ทิพยกะลิน
เจริญวงค์
เมฆนพรัตน์

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

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

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

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

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

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

หมายเหตุ: นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
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16,000.00
4,000.00
108,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารจํานวน 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในปี 2561 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 49,543,716 บาท และได้รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,733,694 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี -

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 169 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
34 คน
- ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
27 คน
- ฝ่ายโปรดักชั่น
8 คน
- ฝ่ายวิจัยและวางแผนกลยุทธ์
12 คน
- ฝ่ายดิจิทัล
24 คน
- ฝ่ายมีเดีย
3 คน
ปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมพนักงานที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร) โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 136,916,757 บาท
และได้รับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,877,770 บาท
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญ ต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
สร้างความเจริญเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้
เสริ ม สร้ างให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน มี คุ ณ ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ขยั น อดทน มี ก ารแบ่ ง ปั น และใช้ ส ติ ปั ญ ญาในการ
ดําเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล
และยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง
“ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2555 ” และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ASEAN Corporate
Governance Scorecard และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ประกอบด้วย
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร ได้ศึกษาและได้รับฟังคําบรรยายหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้
แทนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนําไปใช้สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ
และเป็นหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดําเนิน การให้ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ สําคัญ อย่างเพี ยงพอเชื่อถือได้และทัน เวลาตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่ อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริยธรรม สร้างจิ ตสํ านึ ก อั น ดี งาม ปฏิ บั ติ ต่อพนั ก งานด้ วยความเป็ น ธรรมตลอดจนมุ่ งมั่ น
ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น
ที่ตั้ง
หลักการกํากับดูแลกิจการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ
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ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อ
บริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คําชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปีมีการกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
มีการลงมติเป็ น แต่ละรายการ ให้ สิ ทธิผู้ ถือหุ้ น เลือกตั้ งกรรมการบริษัท เป็ นรายบุ คคล และมี การใช้ บั ตรลงคะแนน รวมทั้ ง
มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคําถามคําตอบ
ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และดําเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.fareastddb.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สําคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เพื่อประชุมสามัญประจําปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมของบริษัท
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เป็นประจําทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน
พร้อมแนบแผนที่ไปพร้อมกับหนังสือบอกล่าวนัดประชุม และแจ้งกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
www.fareastddb.com ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตั้งแต่
วัน ที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข้อมูลของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
2. บริ ษั ท ได้ เปิ ด เผยหนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ ง หมด ที่ มี ข้ อ มู ล
เห มื อน กั บ ข้ อ มู ลที่ บ ริ ษั ท ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ใน รู ป เอกสารทั้ งภ าษ าไท ยและภ าษ าอั ง กฤษ ใน เว็ บ ไซต์ ข องบ ริ ษั ท
www.fareastddb.com ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษั ทได้ ส่งหนั งสื อบอกกล่ าวนั ด ประชุ มซึ่งมี การกํ าหนดวาระการประชุม พร้อมข้ อเท็ จจริงและเหตุ ผ ล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย รายงานประจําปี
งบการเงิน ประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ ให้ เลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการบริ ษั ท นิ ย ามกรรมการอิ ส ระ ข้ อมู ล กรรมการ
ตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คําอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้อง
นํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วันโดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งได้ลงประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปล
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทําและปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบ
หนึ่ง
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยถือเป็น
หน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อย ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วม
ประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารรวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม สามารถดูได้จาก
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com
2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่
แจ้งจํานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมและแนะนํา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ น ที่เข้าร่วมประชุมทุ กรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ ในทุ กวาระและ
สรุ ป ผล ก ารล งม ติ จ ากการนั บ ค ะแน น เสี ย งใน ทุ กวาระด้ ว ยระบ บ Barco d e ทั้ งเห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ วย และ
งดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม การตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระใช้
ระบบ Barcode และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท สํานักงาน
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนทุ กวาระเพื่ อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย
และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท นอกจากนี้ ผู้ ถื อ หุ้ น / ผู้ รั บ มอบฉั น ทะทุ ก คนยั ง สามารถเห็ น ผลคะแนนบนหน้ า จอ
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ในห้องประชุมในแต่ละวาระ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะได้รับป้าย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้
วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน
เจ้ า หน้ า ที่ จ ะนั บ คะแนน พร้ อ มทั้ ง แจกบั ต รลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ ล งทะเบี ย น ระบุ ค วามเห็ น พร้ อ มทั้ ง ลงนามใน
บัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติใน
วาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระสามารถดูได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 24 ที่บริษัท เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษั ท ดํ าเนิ น การประชุ มเรียงตามลํ าดั บ วาระการประชุ ม ไม่ มีการสลั บ วาระและไม่ มีการเพิ่ มวาระอื่ น
นอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่
เลขานุการบริษัทและได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
6. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สําคัญ ได้แก่
ก) การจ่ายเงินปั นผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดสรรกําไร อัตราเงินปั นผลที่ เสนอจ่าย
พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลที่จ่าย
กับนโยบาย และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทให้ สิทธิผู้ถือหุ้ น เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็ นรายคน และเปิ ด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท/ผู้บริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิม จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจํานวนวาระ
/ ปีที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ค) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการเสนอ
วงเงิน ค่าตอบแทนและรูป แบบค่ าตอบแทนให้ ที่ ป ระชุ มผู้ถือหุ้ น อนุ มัติเป็ นประจําทุ ก ปี ซึ่งพิ จารณาจากผลการดําเนิ นงาน
ผลการปฏิ บั ติงาน วงเงิน ค่ าตอบแทนที่ ได้รับ อนุ มัติจ ากที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้ น จํานวนเงิน ค่าตอบแทนที่ จ่ายในปี ที่ผ่ านมา และ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จํานวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจํานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ง) การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี : บริ ษั ท เสนอชื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปีที่ทําหน้าที่ มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปจั จุบันกับ
ปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบ
กั บ ปริ ม าณงานและอั ต ราค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น โดยผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจนครบถ้วน
ตรงตามข้อเท็จจริงในแต่ละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และรองประธาน
กรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการ
ประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนําส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทําฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนําข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ด้ ว ยความรอบคอบ ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้
ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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3. การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 17 วัน โดยส่งวันที่ 9 เมษายน 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด
วาระการประชุม รายงานประจําปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัท ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสําคัญ ๆ ของ
บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ได้จากรายงานประจําปี ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ไปพร้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุมเพื่ อสนับ สนุ นให้ ผู้ ถือหุ้ น ใช้หนั งสือมอบฉัน ทะที่ สามารถกําหนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะและไม่ได้กําหนดกฏเกณฑ์ที่ทําให้ยากต่อ
การมอบฉั น ทะหรื อสามารถ Download หนั งสื อ มอบฉั น ทะที่ ได้ จั ดทํ า และปฏิ บั ติต ามประกาศกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค (ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม
เข้าประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ
- มอบให้ผู้อื่น

ราย
359
50
13
37
37

หุ้น
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. บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณา และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่
วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี บุ ค ลากรและเทคโนโลยี อ ย่ า งเพี ย งพอในการลงทะเบี ย นเข้ า ประชุ ม และการ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้นและ
กําหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
มีจิตสํานึกที่ ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้ าที่ แสวงหาประโยชน์เพื่ อตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษา
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ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น
และห้ามกระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกล่าวโดยกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฎิบัติตามที่กําหนด
การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)ที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส่ ง สํ า เนาให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏการซื้อขายในช่วงเวลา
ที่ห้าม
นอกจากนี้ บริษั ท มี ม าตรการดู แ ลการมี ส่ วนได้ เสี ยของกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริห ารโดยกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
นําส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ในปี 2561 กรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
การดําเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคา
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและกําหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
รับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
ต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ และมีอิสระในการลงมติโดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมี
ใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงการกําหนดราคา
มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้
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กําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจําปี
3.3 คณะกรรมการบริษัท ดําเนิ น การให้ มีช่องทางและขั้น ตอนที่ ผู้มีส่ วนได้เสียทุ กกลุ่มสามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ โทรศัพท์หมายเลข 02-354-3333 หรือทางอีเมล์
rachadawan@fareastfamelinetddb.com ซึ่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการรั บ ข้ อ มู ล และเอกสาร
เพื่ อ เส น อ ต่ อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งเฉ พ าะ เรื่ อ ง แ ล ะ ราย งาน ต่ อ ค ณ ะ ก รรม ก ารบ ริ ษั ท ใน ก ารนี้ ผู้ แ จ้ งเบ าะ แ ส ห รื อ
ข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือ ผู้แจ้งเบาะแสใน
เรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่อง
ทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทําหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญทางการเงินอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและ
หลักบัญ ชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
สาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความทันสมัยและทําให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับ ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการ
ตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจําปี แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ในการนี้
บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่ง
ได้มอบหมายให้ นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อํานวยการ เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและ
ผู้ เกี่ ยวข้ องที่ ส นใจ โดยสามารถติ ดต่ อ สอบถามได้ ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท์ 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรือ อี เมล์
chailada@fareastfamelineddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่า
เทียมกัน และหลากหลายช่องทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปแล้ว
บริษัทจะได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ในการทํารายการดังกล่าว อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทํารายการ
สรุปไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน และด้ า นการเงิ น โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น จํานวนครั้งการเข้าประชุม เป็นต้น
2. เปิดเผยโครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยประเภทค่าตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
4. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายในที่ บ กพร่ อ ง หรื อ การกระทํ า ผิ ด กฎหมายและผิ ด จรรยาบรรณ
โด ย ส าม ารถ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส ารผ่ าน เล ข านุ ก ารบ ริ ษั ท โด ย โท รศั พ ท์ ส าย ต รง 0 -2 3 5 4 -3 5 4 9 ห รื อ ท างอี เม ล์
rachadawan@fareastfamelineddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลและเอกสาร เพื่อเสนอต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิและถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทอย่างดีที่สุด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย ไม่ จํ า กั ด เพศ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยมี ก รรมการบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น
กรรมการบริห ารอย่างน้ อย 1 คน ที่ มี ป ระสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ บ ริษั ท ดํ าเนิ น กิ จการอยู่ มี กรรมการอิ สระตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระ อย่ า งน้ อ ยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขต
อํานาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการ
ไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น
ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหน้าที่ตามกฏหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

35

5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัทผู้บริหารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดง
ความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้น
กรณีที่มีเหตุจําเป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมได้จาก
กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมี
ผลและปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมี
หน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และส่ ง สํ า เนาให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้
ในรายงานประจําปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตาม
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตําแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การด้ ว ยการจั ด ให้ มี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรม
2) ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น
อันจะนําไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3) มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4) รายงานสารสนเทศสํ าคั ญ ที่ มีห รืออาจมี ผลกระทบต่ อสิ ท ธิป ระโยชน์ ของผู้ ถือหุ้ น ทั้ งสารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5) จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจําปี
6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
7) เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8) เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9) อํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10) ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วน
11) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด
การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญ แจสําคัญ อันนําไปสู่
ความสําเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความมุ่ งมั่ น พั ฒ นาด้ า นบริก าร และคิ ด ค้ น นวั ต กรรมหรื อ สื่ อโฆษณาใหม่ ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3) ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
5) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
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6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น
ธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2) รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ
3) สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4) ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้า
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5) ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
1.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบัญ ญั ติของกฎหมาย โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2) ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
1.5 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้
โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3) บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
4) เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5) ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของบริษัท โดย
กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม่
เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
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3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4) สนั บ สนุ นและส่งเสริมให้ มีก ารฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5) ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6) ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงาน
7) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
8) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ
จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน
9) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทํางานโดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน และ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น เพื่ อธํารงรักษาไว้ซึ่งสั งคมและส่วนรวมที่ดี โดยกํ าหนดเป็ น นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไม่ดําเนินธุรกิจที่ทําให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2) ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3) ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
5) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
6) สร้างความสัมพั น ธ์อัน ดี ให้ เกิ ดขึ้น ระหว่างบริษั ท กับ ชุมชนและสัง คม บนพื้ นฐานของความถูก ต้ อง
โปร่งใส เป็นธรรม
1.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัดและ
ฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5) มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษั ท ดํ าเนิ น ธุรกิ จ โดยปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบของภาครัฐ โดยกํ าหนดเป็ น นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย
2) ดําเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
3) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือ
ท้องถิ่น
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ห รื อ รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น อย่ า งรอบคอบ เป็ น ธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคัญ กรรมการ
บริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ภายใต้ ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยไม่ ก ระทํ า การใดๆ อั น เป็ น การขั ด
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษั ท และผู้ บ ริ หาร ต้ องรายงานการมี ส่ วนได้ เสี ยของตนและบุ ค คลที่ มีค วามเกี่ ยวข้ องตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บ ริหาร และพนั กงานซึ่งอยู่ในหน่ วยงานที่ รับ ทราบข้อมูลภายใน ห้ ามทํ าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหน้าที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับของ
ข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ
บริษัท มีนโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญ รวมทั้งการรับรอง ที่อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่าง
ใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรองตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ทําธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไป
อย่างเปิดเผย
3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
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2. การรับ ของขวัญ ของที่ ระลึก ตามธรรมเนี ยมประเพณี พนั กงานสามารถรับ ของขวัญ ซึ่ งมี มูล ค่าไม่ เกิ น
3,000 บาท กรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ และนําส่งให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อนําไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดี ดีบี จํากั ด (มหาชน) มี มติ อนุ มัติการลงนามในคํ าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ที่ได้กําหนดไว้ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ
หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกําหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัท ไม่กระทํา และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัท จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่ งเสริ ม การสร้ างจิ ต สํ า นึ ก และค่ านิ ยมในการต่ อ ต้ านคอร์รั ป ชั น ให้ แ ก่ กรรมการบริษั ท ผู้ บ ริห าร และ
พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทําเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตําแหน่งหน้าที่
และ/หรือ นําข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จั ด ให้ มี ก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ น ที่ โ ปร่ ง ใสและถู ก ต้ อ ง มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ําเสมอตลอดจนการทบทวน
แนวทางการปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจ
ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 201(3/2558) เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2558 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558
ในปี 2559 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท สามารถ
ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท : www.fareastfamelineddb.com
ปี 2561 หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
รวมทั้งโทษทางวินัยต่างๆ ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อปลูกฝังจิตสํานึกให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
คัดเลื อกบุ ค ลากร การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม การประเมิ นผลงาน การกําหนดค่ าตอบแทน และการเลื่อ นตําแหน่ ง โดย
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

41

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปั ญ หาข้อบกพร่องที่เป็น สาระสําคัญ เกี่ยวกับการทุ จริตคอร์รัปชัน และการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้
บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้
ในรูปแบบใด
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่กระทําการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จํากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคําร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภั ยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของพนั ก งาน
คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานที่
ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดล้อม วิธีการทํางานที่
ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับสถานการณ์ ฉุก เฉิน ให้ กั บ พนั กงาน และปรับ ปรุงแผนฉุก เฉิน อย่ าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานได้อย่าง
ยั่งยืน

42

จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
และดํารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้
กําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิ บัติหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุ กครั้ง
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจําเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่อง
ที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี
พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ําเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นําข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทํางานเป็นทีมช่วยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
พนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง
รวมทั้งไม่นําผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัย
หน้าที่การงานที่ทํากับบริษัท
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10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องานหรือ
ทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่าง
เหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทและ
ทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชํารุดหรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดําเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย ละเมิดสอดแนมแก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่นหรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จอันอาจ
ก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารและจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
5. ใช้ อี เมล์ แ ละอิ น เตอร์เน็ ตที่ จั ดให้ เพื่ อธุ รกิ จ ของบริษั ท อย่ างระมั ด ระวั ง และไม่ นํ ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของบริษัท
7. ไม่ นํ าทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาของบริษัท ไปทํ าซ้ํ า ดั ดแปลงหรือกระทํ าการใดๆ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตั วหรือ
ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือ
การกระทําที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บ เอกสารที่ สําคัญ ของบริษัทให้ ครบถ้วนตามเวลาที่ กฎหมายหรือระเบี ยบที่ เกี่ยวข้อง
กําหนด และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้วพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่
อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟังและดําเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย
หรือความเสียหาย
2. บริ ษั ท จะเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้ องไว้ เป็ น ความลั บ และคํ านึ งถึ งความปลอดภั ยของผู้ ร้ อ งเรีย นโดยกํ าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง
เป็นต้น

44

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณที่กําหนดไว้หากจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัยไม่สามารถปฏิบัติหรือ
ตั ด สิ น ใจได้ ใ ห้ ป รึ ก ษากั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ขั้ น ในกรณี ที่ มี ข้ อ ขั ด แย้ ง ให้ ถื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของกรรมการผู้ จั ด การ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

การพัฒนาความรู้ให้พนักงาน
สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทําการตลาดอย่างแพร่หลายและจะมีบทบาทมากขึ้นในยุค
การตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท
จะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม
ด้วยเหตุนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เน้นให้ความรู้ในด้าน Digital Media กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและ
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
บรีฟที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานร่วมกัน

Brand Switching Matrix 4.0:

3 Divergent Tools

Techsauce Global Summit 2018:

สัมมนาระดับภูมิภาคที่รวบรวมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆด้านการสื่อสารและการตลาด

Big Data 2018 : From Hype to Reality:

แนวทางการทํา Big Data

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯยั งให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของพนั กงานในระดั บ Management และ Middle
Management ด้วยการส่งไปอบรมในคอร์สต่างๆ เช่น
One-on-one executive coaching:

personal guidance on a transformative
journey of learning and development.

หลักสูตรนั กบริหารยุท ธศาสตร์ธุรกิจ เชิ งบวก (THE MASTER): หลัก สูตรที่ มุ่งสร้างนั ก ธุรกิจที่ มีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้าง
ความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
หลักสูตร Principle of Life Coaching:

หลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ให้
ก้ าวหน้ า และ เป็ น ทั ก ษะเบื้ องต้ น ของการเป็ น Life
Coach

หลักสูตร leadership from within:

การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นํา และการกํากับดูแล
องค์การที่ดี
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ในส่วนของการทํางานของลูกค้า บริษัทได้จัด Workshop รูปแบบใหม่ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และพนักงานในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทลายกรอบการทํางานที่ซ้ําซากจําเจ เพื่อให้เกิดแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในการทํางาน ที่จะนําพา
ลูกค้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมเฉพาะทางสําหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน อาทิ
ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดการภาษี เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการ
ชุดย่อยมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษั ท ในการกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเฉพาะด้ านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุ ม ภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญ ชีที่
สําคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ทั้ งนี้ เพื่ อให้ มั่น ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก)
(ข)
(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมี ข้อ สงสั ยว่ามี รายการ หรือการกระทํ า
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 1 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งที่ว่างลง และอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

47

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
รายสรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครัง้ )
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
มีความรู้ด้านบัญชี
4/4
2. นายอมร
อัศวานันท์
มีความรู้ด้านบัญชี
3/4
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
4/4

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่ อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
6. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการ
7. นางเกษแก้ว
อิทธิกุล
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ กรรมการ ลาออกเดือนมิถุนายน 2561
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
ด้านบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. กําหนดมาตรการหรือวางหลักปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทที่
อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส

48

5. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบั ตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัป ชัน เพื่ อนําเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน
1. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตาม
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้ บ ริษัทมี ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับ การทุ จริตคอร์รัป ชัน โดยมี
กระบวนการป้องกันและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดําเนินการในการ
ติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุง แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายต่อต้านการคอร์
รั ป ชั น รวมถึ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย ธุ ร กิ จ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
ปี 2561 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
แต่ละรายสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

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

ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ์
ตันติเวชกุล
กุลสวัสดิ์ภักดี
ภูวพูนผล
อิทธิกุล

นายวิชา
นางมาลี
นางชัยลดา
นางสาววราภรณ์
นายอนุพล
นางเกษแก้ว

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุม
ทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
3/3

หมายเหตุ นายอาทร เมฆนพรัตน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เดือนมิถุนายน 2561 (เข้าประชุม 1/1)
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3. คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 10 ท่าน ดังนี้
1. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
รองประธานกรรมการบริหาร
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
5. นายอนุพล
ภูวพูนผล
กรรมการบริหาร
6. นางเกษแก้ว
อิทธิกุล
กรรมการบริหาร
7. นางพรรณพิศ
จันทร์เอียง
กรรมการบริหาร
8. นายรัชพงค์
งามพิสัย
กรรมการบริหารและเลขานุการ
9. ดร.ชาลินี
ฮิราโน
กรรมการบริหาร
10. นางสุนีย์
ชัยจิรารักษ์
กรรมการบริหาร
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย้ า ย พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ ตลอดจนกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ
พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุ มัติการให้กู้ยืมเงินแก่บ ริษัทที่ มีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้ น หรือบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
7. อนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพ ทํ า ลาย ตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร และสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ มี ตั ว ตน ที่ เลิ ก ใช้ ชํ า รุ ด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
8. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะ
ทําให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือ
การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สําหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้าน
บาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท
10. มอบอํานาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
11. มี อํ า นาจเชิ ญ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งมาชี้ แ จง ให้ ค วามเห็ น ร่ ว มประชุ ม หรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น
12. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่ งงานกัน รับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็น ไปของกิจการที่ ตนดูแลต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือ
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ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้
หากคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ได้ มี ป ระกาศเปลี่ ยนแปลงคุ ณ สมบั ติ กรรมการอิ ส ระ กรรมการอิ ส ระของบริษั ท ต้ อ งมี
คุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collectivedecision)
ได้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท์
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์

คุณสมบัติ
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านบัญชี
มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
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2. กรรมการและผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดนโยบายทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององค์กร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กําหนดไว้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อันเป็นจํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน
7 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
บริษั ท ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะคั ด เลื อ กกรรมการจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู้
ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการ
ผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของ
บริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด

อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท คือ
กลุ่ม ก. น าย บุ ญ ชั ย โช ค วั ฒ น า, น าย วศิ น เต ย ะ ธิ ติ , น าย วิ ช า ล ด าล ลิ ต ส กุ ล , น างชั ย ล ด า
ตันติเวชกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
น าย ชั ย ล ด ล โช ค วั ฒ น า, น างส าววราภ รณ์ กุ ล ส วั ส ดิ์ ภั ก ดี , น างเก ษ แ ก้ ว อิ ท ธิ กุ ล ,
นายอนุพล ภูวพูนผล
กรรมการในกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน กลุ่ม ก. หนึ่ง
คนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการในกลุ่ม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
กลุ่ม ข.

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั้ งหมดตาม (1) เลื อ กตั้ งบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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วาระการดํารงตําแหน่ง
ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กําหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัท
คนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ
1) ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กําหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจาก
ตําแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแก่กรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
1.6 ศาลมีคําสั่งให้ออก
และเมื่อตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในตําแหน่ ง
กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2) ตามข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้ อ 25 กํ า หนดให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจลงมติ ให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
บริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทาง
ธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและ
จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอํานาจการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทําหน้าที่
ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน
สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี –
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเน้นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ําเสมอ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณา
ว่าบริษัทที่ไปร่วมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะได้ส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เข้า
ไปเป็นตัวแทนของบริษัทในฐานะผู้ร่วมลงทุน

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งกําหนดให้กรรมการต้องนําส่ง
สําเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่นําส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนําส่งให้กับเลขานุการ
บริษัท เพื่อนําเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 มีจํานวนเงินทั้งสิ้น ดังนี้
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
จํานวนเงิน
520,000.00 บาท
บจก. มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ (บริษัทร่วม)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี-

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่มี –

9.8

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

บรรลุนิติภาวะ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

2. การกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณประจําปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกําหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผล
การดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
3. การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ จรรยาบรรณ
ก รรม ก ารบ ริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร แ ล ะพ นั ก งาน เป็ น ล าย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ล ะได้ เปิ ด เผ ยไว้ บ น เว็ บ ไซ ด์ ข อ งบ ริ ษั ท
www.fareastfamelineddb.com โดยกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
4. การรวมหรือแยกตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานกรรมการบริหารไม่ เป็ น บุ ค คลคนเดี ยวกั น และบริษั ท ก็ ได้ มี ก ฎบั ต ร
คณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจํานวน 1
ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทําหน้าที่อย่างอิสระได้
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5. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้ง
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก
บริษัทไม่ได้กําหนดอายุของกรรมการบริษัท จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง และจํานวน
วาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง
6. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ง
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น ไว้ในเอกสารแนบของแบบรายงาน 56-1 และในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทไม่มีกรรมการบริษัท
ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
อย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอ และทําคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
7. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้
คําแนะนําอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
บริ ษั ท ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท คั ด เลื อ กกรรมการจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหารในฐานะหัวหน้า
คณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทและ
การปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
8. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจใน
การดําเนินงานของบริษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมาย
เชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม และ
สามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและ
ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นต่ํา ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการโดยต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

57

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
บริษัทพิ จารณาลงลายมื อชื่ อรับ รองความถู กต้ อง โดยเสนอให้ ที่ป ระชุ มรับรองในวาระแรกของการประชุม ครั้งถัดไป ทั้ งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สดุ ได้
รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานบริษัท และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซึ่งเป็นความเห็น
ของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฺ ฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ งคณะโดยรวม เพื่ อใช้เป็นกรอบในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท จะร่ ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดวงเงิ น ค่ า ตอบแทน และนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ โดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจําปีจะเป็นการจ่าย
ให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงิน
รวมไม่ เกิ น 6 ล้ านบาทต่ อปี และได้ จ่ ายไปเป็ น จํ านวนเงิน ทั้ งสิ้ น 5,873,000 บาท โดยบริษั ท ได้ เปิ ด เผยค่ าตอบแทนของ
กรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบรายงาน 56-1
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละคน
11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อ
การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ตลอดจนการสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตร
ต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นในอนาคต
กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญ ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา ในหัวข้อสําคัญ เช่น
การสั มมนา“หลักการกํากั บ ดูแลกิจการที่ ดีสํ าหรับ บริษัทจดทะเบี ยนปี 2560” การสัมมนา”พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)”
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การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

3. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

4. นางมาลี

ลีลาศิริวงศ์

5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
6. นางเกษแก้ว

อิทธิกุล

7. นายอนุพล

ภูวพูนผล

8. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

9. นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

10. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์

9.9

-

ชื่อหลักสูตร/สัมมนา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงใหม่)
Director Accreditation Program (DAP) 153/2018

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

อนึ่งตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการนําหลักการไปปรับใช้
(apply or explain) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึง
ให้คณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กร นําหลักปฏิบัติทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่บริษัทกําหนด
ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการดําเนินงานขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร ได้ตั้งคณะทํางานให้ทําการศึกษา วิเคราะห์
และเปรียบเทียบ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และ ปี 2560 เพื่อนําหลักการไปปรับใช้ให้
การปฏิ บั ติเป็ น ไปอย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ ต่อการสร้างคุ ณ ค่าให้ องค์กรอย่างยั่ งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บริษัท และกําหนดให้มีกระบวนการทบทวนการนํา CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้ดําเนินกิจกรรมโครงการ School Project เพื่อสนับสนุน
โรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสี
เขียว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

1. โครงการ School Project เพื่ อ สนั บ สนุ น โรงเรี ย นที่ ข าดแคลนในต่ า งจั ง หวั ด ปี ที่ 12 ภายใต้
แนวความคิด “เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!”
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมในนามลูกค้าและบริษัทฯ ในโอกาสปีใหม่
เป็นประจําทุกปี จากแรงบันดาลใจในการเป็นตัวแทนลูกค้าทุกท่าน ที่จะมอบสิ่งดีๆ สู่เด็กๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลและปีนี้นับเป็น
ครั้งที่ 12 โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ. สระบุรี ในการจัดสร้างสวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (English Learning Garden) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) และสนับสนุนกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์
น้อยรุ่น1 (Training to Young Guide) เพื่อสร้างพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสะอาด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น
ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด ให้การสนับสนุนโครงการ “ฟันสวย ยิ้มสดใส ได้ด้วย
ตัวเรา” โดยบริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันและส่งเสริมให้มีโครงการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง
โรงเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน และได้ช่วยแต่งเพลงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแปรงฟัน
เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว
บริษั ทฯ และพนั ก งานเป็ น ตั วแทนลู ก ค้ าทุ ก ท่ าน ในการส่ งมอบสิ่งดี ๆ ให้ กั บ โรงเรียนบ้ านโคกสะอาด จ. สระบุ รี
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยร่วมทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆ กับเหล่าน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การเรียน
การสอน สินค้าอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นของขวัญให้น้องๆ มีกําลังใจและมีความสุขในช่วง
เทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึง เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

2. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสีเขียว (Si Ayutthaya Road Goes Green)
บริษั ท และกลุ่ ม ฟาร์ อี ส ท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี กรุ๊ป ได้ เข้ า ร่ว มเป็ น พั น ธมิ ต รในภาคี เครื อ ข่ า ย “ถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี เขี ย ว
(Si Ayutthaya Road Goes Green)” ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสมาชิ ก อาคารสู ง และส่ ว นราชการที่ ตั้ ง อยู่ บ น
ถนนศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และจิตสํานึกในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้พลังงาน และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางกลุ่ม อาทิ
2.1 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ตั ว แทนจากเครื อ ข่ า ยถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี เขี ย ว ได้ นํ า ปฏิ ทิ น เก่ า ที่ รวบรวมได้ ไปส่ ง มอบให้ กั บ ศู น ย์ เทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16
มี.ค. 61 โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะนําไปทําเป็นกระดาษจดโน้ตสําหรับคนตาบอดได้ และส่วนที่เหลือทางศูนย์ฯ สามารถ
นําไปขายเพื่อนํารายได้มาซื้อกระดาษต่อเนื่องหนา 150 แกรม เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็จะนําไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตา
ทั่วประเทศต่อไป
2.2 กิจกรรมเดินรณรงค์ Earth Hour 2018
ฟาร์ อี ส ท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี เขี ย ว เดิ น รณรงค์ “60+ Earth Hour 2018”
ในเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนราชเทวี ร่วมกิจกรรม Earth Hour
2018 Bangkok 'ปิ ดไฟ 1 ชั่ วโมงเพื่ อ ลดโลกร้อน' ร่วมกั บ เมื องใหญ่ ทั่ วโลก7,000 แห่ งใน 187 ประเทศ และใส่ แ ฮชแทค
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#connect2earth #ปิดเพื่อเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอนาคต #ลดเพราะรักษ์ ผ่านการสื่อสารในโลกโซเชียล เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้
ตระหนักรู้ถึงความสําคัญในการใช้พลังงานอยางรู้ค่า และร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา
20.30-21.30 น.
2.3 กิจกรรมศรีอยุธยารวมใจถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์
ฟาร์อีส ท์ เฟมไลน์ ดี ดีบี และเครือข่ายถนนศรีอยุธยาสี เขี ยว (Si Ayutthaya Road Goes Green) นํ าโดย
มาริ ส า สุ โกศล หนุ น ภั ก ดี ประธานเครื อ ข่ า ยฯ จั ด ให้ มี ก ารร่ ว มทํ า บุ ญ ในกลุ่ ม สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย 25 องค์ ก ร ในกิ จ กรรม
“ศรีอยุธยารวมใจ ถวายให้โรงพยาบาลสงฆ์” โดยรวบรวมปัจจัยเป็นจํานวน ๑๑๓,๕๐๕ บาท เพื่อทําบุญและมอบรายได้ให้แก่
โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ ครบ ๘๖ พรรษา โดยมี นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธํารง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอฉัน
โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ 9 ส.ค. 2561
2.4 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Si Ayutthaya goes Strong : Running Project 2018
ฟาร์ อี ส ท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี และสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยถนนศรี อ ยุ ธ ยาสี ร่ วมกิ จ กรรมเดิ น วิ่ งเพื่ อ สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง
Si Ayutthaya Goes Strong Running Project 2018 ณ สวนสันติภาพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมสร้างคนทํางาน
ยุคใหม่ให้มีสุขภาพแข็งแรง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 20 องค์กรบนถนนศรีอยุธยา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปจากการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) แบ่งเป็นด้านต่างๆ รวม 5 ส่วนดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมและการควบคุมภายในองค์กร
บริษัทให้ความสําคัญเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทําจรรยาบรรณพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่สืบทอดมายาวนานในด้านจริยธรรมในการทําธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้กําหนด
โครงสร้างการทํ างานตามสายงาน มีการกําหนดระเบี ยบต่างๆ ในการปฏิบั ติงาน กําหนดอํานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบตามสายงานไว้อย่างชัดเจน มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
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2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้กําหนด
บทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการจัดประชุมอย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานประเด็นที่สําคัญเกีย่ วกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น และได้รายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัท ฯ ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนัก งาน ตาม
โครงสร้างขององค์กร และกําหนดนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมายรวมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิ บั ติงานให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์และเป้ าหมายของบริษั ท ที่ วางไว้ มี การสอบทานผลการปฏิ บั ติงานให้ เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยในการสอบทานติดตามประเด็นปัญหาหรือ
จุดอ่อนที่ตรวจพบจากการปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาและแก้ไขจากฝ่ายบริหารได้ทันเวลาและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัท ฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลข้อมูลที่สําคัญ เชื่อถือได้ เพื่อนําเสนอต่อกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ทันกับสถานการณ์และเท่าเทียม
กับตลาดการแข่งขัน
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรายงานข้อมูลที่สําคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสื่อสารทําความเข้าใจในนโยบายที่
สําคัญและเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลที่สําคัญกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ รวมทั้ง
บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการส่งข้อร้องเรียน หรือ การให้คําแนะนําปรึกษาที่สําคัญได้หลายช่องทาง เช่น ทางเวป
ไซต์ของบริษัท ทางอีเมลล์ และตู้ ปณ. 13 เขตราชเทวี กทม. 10400
5. ด้านระบบการติดตามและประเมินผล
บริษั ท ฯ มี ระบบการติด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ กํ าหนดไว้
เมื่อไหร่ที่มีผลแตกต่างเกิดขึ้น บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อปรับแผนการ
ดําเนินงานให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามประเด็นที่เป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการฯ
ได้รับทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน เพื่อหาทางจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม และกําหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงนั้นเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงสู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้และคอยเฝ้า
ติดตามอย่างใกล้ชิด
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รปั ชันขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎบัตร ในการสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท และ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิ บัติงานทุ กแผนก เพื่ อจัดระดับ ความเสี่ยงและผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น และหา
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยง กําจัด โอน หรือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวมของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปี 2561 นั้น การประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ในทุกไตรมาส ผู้สอบบัญชีมี
การประเมินการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านบัญ ชีของบริษัท และพบประเด็นที่สําคัญ ในการตรวจสอบ
ตรวจทาน ได้นําประเด็นเหล่านั้นมารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้นจึงมีความเห็น
ว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม
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12. รายการระหว่างกัน
การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันที่เป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกําหนดนโยบายการปฏิบั ติในการทํ า
รายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท ให้นําเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และหาก
เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้
นําเสนอเพื่ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชุม
และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทํารายการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็นของการทํารายการเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ได้เปิดเผยการทํารายการดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ สามารถทําธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อง โดยขออนุ มั ติ ห ลั ก การทุ ก ปี แ ละสรุ ป รายการระหว่ างกั น เพื่ อ รายงานต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
รายการระหว่ างกั น ในปี 2561 ลั ก ษณะที่ เกิ ด ขึ้ น ของรายการส่ วนใหญ่ คื อ ค่ า บริ ก ารรั บ ค่ าที่ ป รึ ก ษารั บ ค่ า เช่ า
อสังหาริมทรัพย์และค่าบริการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นการค้าปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลต่าง ๆ ในวงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การกําหนดราคาค่าบริการ
เป็นไปตามปกติของการค้า มิได้กระทําเพื่อโอนผลประโยชน์ของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 25.
ในปี 2561 มีการทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ท รั พ ย์ ห รื อ บ ริ ก าร รายการเช่ าและให้ เช่ าอสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ไ ม่ เกิ น 3 ปี
และค่าที่ปรึกษารับ
บริษัทได้ขออนุมัติการทํารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ในวงเงิน 2,083,000.00 บาท พอสรุปได้ดังนี้
ค่าเช่าอาคาร
ค่าที่ปรึกษารับ
ลักษณะ
ชื่อบริษัท
พร้อมที่จอดรถ (บาท)
(บาท)
ความสัมพันธ์
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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- ค่าเช่าอาคารพร้อมที่จอดรถ จํานวนเงิน 1,903,000.00 บาท บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าอาคารบางส่วนพร้อม
ที่จอดรถ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 6 ราย โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี การกําหนดราคา
ขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้งและต้นทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาค่าเช่า ต่อตารางเมตรจากอาคารที่ตั้งอยู่ในทําเล
เดียวกัน
- ค่าที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 180,000.- บาท บริษัทรับเป็นที่ปรึกษาด้านงานบุคคลและคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม จํานวน 1 ราย โดยพิจารณาจากลักษณะของการใช้บริการ ความยากง่าย และขอบข่ายของการให้บริการ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ กรรมการบริษัทร่วมกัน
2. การขายหุ้นของบริษัท อเมริกัน ฟู้ด จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 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) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่
ร่วมกัน คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
3. การขายหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้น
ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 249,666 หุ้น ในราคาหุ้นละ 65.52 บาท รวมเป็นเงินจํานวน
16,358,116.32 บาท โดยขายให้นางชัยลดา ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นางชัยลดา ตันติเวชกุล ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท
4. การขายหุ้นของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของ
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 1,428,480
บาท โดยขายให้นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น คื อ นายบุ ญ ชั ย โชควั ฒ นา ในฐานะกรรมการบริ ษั ท และนายบุ ณ ยสิ ท ธิ์ โชควั ฒ นา
ในฐานะกรรมการของบริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของ นายบุญชัย
โชควัฒนา

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันในอนาคตยังคงดําเนินต่อไป เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติทาง
การค้า จะมีป ริมาณมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้ใช้นโยบายต่อรองตามราคาตลาดของธุรกิจนั้น ๆ โดย
คํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
ข้อมูลงบการเงินรวม
รายได้จากค่านายหน้าและบริการ
รายได้รวม
กําไรขั้นต้น
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

( '000 บาท )
ปี 2559
739,966
831,486
326,717
135,098
115,584
1,645,842
544,882
1,100,961

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

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

1.85
1.77
0.81
4.29
85
3.94
93

1.84
1.81
1.01
4.62
79
3.55
102

1.73
1.69
0.97
4.32
84
3.18
115

33.78
14.76
6.20
8.48
13.35
10.00*
165.09

29.95
17.08
7.55
10.60
16.19
10.00
159.53

44.15
15.62
7.02
10.50
14.10
7.00
146.79

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

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทําและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการรองผู้อํานวยการ
และผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน))

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบั น ข้าพเจ้าได้นํ าเรื่องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวนหลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 25 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง และมีการกําหนดนโยบายด้านราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบ
รายงานรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญ ชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบนโยบายการกําหนดราคา และได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่าง
เป็นสาระสําคัญ
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจําปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นรายงานประจํ า ปี หากข้ า พเจ้ า สรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น เพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํ างบการเงิน ผู้บ ริหารรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ างสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิน โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
จากหลั กฐานการสอบบั ญ ชีที่ ได้รับ สรุป ว่ามี ความไม่แ น่ น อนที่ มีสาระสําคั ญ ที่ เกี่ ยวกั บเหตุ การณ์ หรือ
สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม บริ ษั ท ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือ
ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้ าได้ สื่ อสารกั บผู้ มีหน้ าที่ ในการกํ ากั บดู แลในเรื่องต่ างๆที่ สํ าคั ญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ าได้ ให้ คํ า รั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ าหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้า
ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ค วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํ าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจําธนาคาร
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําธนาคารติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2560

%

%

2559

%

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
%

%

2559

%

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

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

3.32
9.80
13.12
20.21

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

1.20
6.27
7.47
19.87

62,663,211
290,515,828
353,179,039
350,722,195

3.81
17.65
21.46
21.31

47,341,969
151,842,030
199,183,999
305,264,701

3.32
10.64
13.96
21.40

12,181,727
76,166,378
88,348,105
168,865,497

1.12
6.97
8.09
15.46

51,630,362
97,102,704
148,733,066
142,234,385

5.61
10.55
16.16
15.46

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

0.01
0.22
0.02
0.25
0.31
1.18
38.94

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

0.00
0.26
0.10
0.37
0.37
0.15
45.63

2,334,358
6,424,086
8,267,277
17,025,721
659,867
761,371
844,965,235

0.14
0.39
0.50
1.03
0.04
0.05
51.34

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

0.00
0.25
0.03
0.28
0.31
1.08
40.85

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

0.01
0.30
0.07
0.37
0.03
0.12
29.55

2,243,068
4,783,201
4,147,517
11,173,786
269,267
349,891,066

0.24
0.52
0.45
1.21
0.03
38.02

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

0.48
36.59
9.75
1.94
11.99
0.26
0.04
61.06
100.00

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

0.48
30.39
8.62
2.17
0.67
11.58
0.00
0.43
0.03
54.37
100.00

12,500,000
388,129,588
161,725,249
31,255,045
196,903,928
24,649
9,003,395
1,334,950
800,876,804
1,645,842,039

0.76
23.58
9.83
1.90
11.96
0.00
0.55
0.08
48.66
100.00

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

0.35
42.01
0.61
0.10
2.20
13.88
0.01
59.15
100.00

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

0.46
46.77
0.55
2.08
3.25
1.03
16.08
0.22
0.01
70.45
100.00

5,000,000
336,837,488
7,463,132
7,259,400
31,255,045
177,815,643
4,540,247
169,915
570,340,870
920,231,936

0.54
36.60
0.81
0.79
3.40
19.32
0.49
0.02
61.98
100.00
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บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 7,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2560

%

%

2559

%

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
%

%

2559

%

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

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

0.22
3.24
0.06
3.52
0.48
1.55
21.07

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

0.45
2.71
0.08
3.24
0.35
0.43
24.74

9,108,051
38,658,880
937,724
48,704,655
33,333,500
3,909,406
8,401,687
489,330,309

0.55
2.35
0.06
2.96
2.03
0.24
0.51
29.73

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

0.23
3.48
0.05
3.76
0.56
1.60
21.88

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

0.63
1.23
0.03
1.89
0.16
0.16
13.52

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

0.78
0.88
0.02
1.68
3.62
0.29
19.57

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

2.84
1.04
0.05
3.93
25.00

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

2.70
1.31
0.05
4.06
28.80

47,739,793
6,987,414
824,000
55,551,207
544,881,516

2.90
0.42
0.05
3.38
33.11

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

2.82
1.32
0.07
4.20
26.08

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

2.04
2.40
0.10
4.54
18.07

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

3.01
1.13
0.12
4.26
23.83

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

77,499,500
139,741,050
19,948

4.66
8.39
0.00

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

4.46
5.65
0.01

75,000,000
95,000,000
87,085

4.56
5.77
0.01

77,499,500
139,741,050
-

5.43
9.79
-

75,000,000
95,000,000
-

6.87
8.70
-

75,000,000
95,000,000
-

8.15
10.32
-

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

0.51
52.07
8.02
73.65
1.35
75.00
100.00

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

0.45
50.27
8.92
69.76
1.44
71.20
100.00

7,500,000
777,664,791
91,916,042
1,047,167,918
53,792,605
1,100,960,523
1,645,842,039

0.46
47.25
5.58
63.63
3.27
66.89
100.00

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

0.60
48.72
9.37
73.92
73.92
100.00

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

0.69
51.94
13.73
81.93
81.93
100.00

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

0.82
47.01
9.88
76.17
76.17
100.00
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2561
รายได้จากการให้บริการและค่านายหน้า
ต้นทุนการให้บริการและค่านายหน้า
กําไรขั้นต้น
เงินปันผลรับและผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนเป็นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น (หุ้น)

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
%
2559

%

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

100.00
66.22
33.78
1.87

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

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

2.00
1.67
3.66
39.31
22.69
3.20
0.00
4.48
17.91
3.14
14.76

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

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

14.38
0.38
14.76

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

100.00
53.78
46.22
1.39

%

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

100.00
55.85
44.15
1.38

2561
572,647,748
362,065,770
210,581,978
34,210,951

100.00
63.23
36.77
5.97

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

2.45

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

3.96
20.90
3.82
17.08

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

4.87
18.26
2.64
15.62

14,037,952
13,017,987
27,055,939
271,848,868
140,754,713
22,495,500
108,598,655
20,784,547
87,814,108

16.36
0.73
17.08

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

14.29
1.33
15.62

87,814,108
87,814,108

2.47
4.78
7.25
54.86
37.92

6.12
6.12
51.66
38.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
%

%

2.27
4.72
47.47
24.58
3.93

18.96
3.63
15.33
15.33
15.33

187,861,126
187,861,126

หน่วย:บาท
2559

100.00
48.08
51.92
52.58

15.30
4.53
19.83
124.33
48.15

76.18
5.07
71.11
71.11
71.11

285,041,591
145,778,824
139,262,767
59,236,287
23,059,607
23,059,607
221,558,661
137,542,927
84,015,734
5,846,680
78,169,054
78,169,054
78,169,054

13.35

16.19

14.10

11.61

25.05

10.42

7,562,488

7,500,000

7,500,000

7,562,488

7,500,000

7,500,000

73

%
100.00
51.14
48.86
20.78

8.09
8.09
77.73
48.25

29.47
2.05
27.42
27.42
27.42

2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายเนื่องจากจําหน่าย
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
รวมผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
%
2559

%

%

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
%

%

หน่วย:บาท
2559

%

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

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

(0.03)
(0.61)
0.12

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

9.96
(1.99)

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

3.09
(0.62)

(4,060,416)
812,083

(0.71)
0.14

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

27.97
(5.59)

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

7.50
(1.50)

(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

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

(2.32)
0.46

(1,491,292)
298,259

(0.20)
0.04

-

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

(2.84)
0.57

-

-

(13,023,963)

(1.85)

(1,193,033)

(0.16)

-

(13,023,963)

(2.27)

-

-

(16,424,015)

(2.34)

57,916,307

7.80

(16,272,296)

(2.84)

(2,280,032)
456,007

(0.31)
0.06

-

18,314,484

2.48

-

-

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

0.14
(2.23)
12.54

(1,824,025)
56,092,282
182,876,135

(0.25)
7.56
24.64

18,314,484
133,898,844

2.48
18.10

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

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

12.17
0.37
12.54

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

23.92
0.72
24.64

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

16.74
1.35
18.10

71,541,812
71,541,812

74

(2.84)
12.49
12.49
12.49

59,109,340

22.37

(849,788)
169,958

(0.32)
0.06

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

(0.26)
22.12
93.23

17,091,260
95,260,314

246,290,636
246,290,636

93.23

95,260,314
95,260,314

93.23

17,091,260

6.00

-

6.00
33.42
33.42
33.42

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (1/3)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
กําไรจากการจําหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
โฆษณาระหว่างผลิต
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2559

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

125,750,697

155,157,145

135,097,629

108,598,655

201,250,644

84,015,734

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

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

7,251,596
3,351
-

3,290,786
(40,420,338)

5,062,380
-

(6,314,100)
(4,000,000)
(1,480,863)

847,057
(5,241,751)
(5,000,000)
(1,960,827)

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

(22,699,920)
(105,882,000)
(6,314,100)
(4,000,000)
(569,121)

(525,643)
(16,599,936)
(32,394,600)
(5,241,751)
(5,000,000)
(907,014)

84,936
(1,301,430)
(406,478)
3,696,169
138,350
(29,404,091)

62,861
(168,719)
8,081
(787,151)
4,246,931
253,249
(36,006,804)

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

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

31,261
(246,837)
8,081
(581,128)
2,504,875
253,249
-

73,847,894

101,375,102

98,605,503

67,042,356

25,443,962

30,378,671

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

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

(196,147,201)
20,470,160
9,106,206
(659,867)
1,225,466
(1,064,987)

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

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

(54,000,000)
27,955,797
3,783,006
(269,267)
1,303,272
(67,538)

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

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

65,395,528
1,022,867
2,970,823

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

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

8,340,223
(5,123,000)
828,345

75

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/3)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)(ต่อ)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสด
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - กองทุนส่วนบุคคล
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย
เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการลดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากผลตอบแทนกองทุนส่วนบุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น
จากการรับโอนกิจการ
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่โอนออกจากการ
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

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

(8,285,835)
(40,000)
261,869,404

(972,003)
(47,505)

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

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

(972,003)
41,000
12,198,506

(28,756,178)
4,978,435
238,091,661

(23,190,615)
8,165,762
(15,072,358)

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

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

(8,638,896)
7,437,536
10,997,146

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

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

(11,451,455)
2,197,619
(184,545)
(22,552,667)
(28,000)
-

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

(12,985,926)
1,103,490
(2,400,000)
(10,848,358)
-

1,756,074
672,000

3,244,545
33,333,500
654,207
960,000

1,392,523
672,000

33,333,500
467,290
960,000

22,699,920
6,314,100
53,054,482
4,000,000
3,492,609

16,599,936
5,241,751
5,000,000
33,014,891

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

22,699,920
105,882,000
6,314,100
4,000,000
56,701,698

16,599,936
32,394,600
5,241,751
5,000,000
68,866,283

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

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

(6,755,400)
(45,000,000)

(52,500,000)

(45,000,000)

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

(51,755,400)
(33,812,867)
156,429,909

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

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

(45,000,000)
34,863,429
12,617,133

59,803,566

47,480,562
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(17,960,235)
64,369,681

292,333,312

207,359,742

122,617,042

54,545,962

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (3/3)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560

2561
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กลับรายการผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
โอนเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากการโอนเงินรับล่วงหน้าจากการ
ขายเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทร่วม
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
แปลงสภาพเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน :- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
- สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
- กําไรสะสมลดลง
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง

(193,442)
(4,250,065)
(16,279,953)
4,211,241
985,989
674,157

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

2561

22,893,104

(33,333,500)

-

11,700

-

11,234,970
-

2559

(456,007)
2,280,032
(1,770,199)
(53,826)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

(4,060,416)
(16,279,953)
2,700,000
674,157

73,886,675

(33,333,500)

-

2559

21,364,075

-

-

11,234,970
-

-

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

-

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวม ผลการดําเนินงานของบริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอยในงบการเงินรวม
สําหรับป 2561 มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
เพิ่ม/(ลด)
2561
2560
จํานวน
รอยละ
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
702.32
742.20
(39.88)
(5.37)
ตนทุนจากการใหบริการและคานายหนา
465.08
519.88
(54.80)
(10.54)
กําไรขั้นตน
237.24
222.32
14.92
6.71
รายไดอนื่
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)
ผลการดําเนินงาน
ในป 2561 บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการและ
คานายหนา จํานวน 237.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 14.92 ลานบาทหรือรอยละ 6.71 และมีกําไรสุทธิ
สําหรับปจํานวน 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 23.10 ลานบาทหรือรอยละ 18.22 สาเหตุที่กําไรสุทธิ
ลดลง เนื่องจากในป 2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจํานวน 22.50 ลานบาท มาจากโครงการให
สิทธิซื้อหุนสามัญแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (FE-ESOP) ซึ่งผลตางของราคาขายกับราคาตลาดที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
ไดบันทึกเปนคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ทําใหมีคาใชจายที่เกิดจากโครงการดังกลาวเพิ่มจากปกอน
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
รายการ
ป 2561
ป 2560
ป 2559
อัตรากําไรขัน้ ตน (%)
33.78
29.95
44.15
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา (%)
14.76
17.08
15.62
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอื หุน (%)
8.48
10.60
10.50
ในป 2561 และ 2560 บริษัท และบริษัทยอย ไดปรับปรุงตนทุนการใหบริการโดยมีการโอนและปนสวนคาแรง
ของพนักงานจากการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยคิดคํานวณคาแรงเปนตนทุนของรายไดจากการใหบริการที่เกิดขึ้นจริงในงวด
ปจจุบัน
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารตนทุน และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยใหใชบุคลากรที่มีอยู
อยางคุมคาแทนการจางบุคคลภายนอก
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รายไดรวมของบริษัท
สําหรับป 2561 รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา เงินปนผลรับ กําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย รายไดอื่น และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวม 772.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 63.05 ลานบาท หรือรอยละ 7.54
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 702.32 ลานบาท ลดลง จาก
ปกอน จํานวน 39.88 ลานบาทหรือรอยละ 5.37
ภาพรวมของรายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอยลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศยังชะลอตัว ไมมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ กําลังซื้อของผูบริโภคลดลง ลูกคาจึงตองระมัดระวังในการใชงบโฆษณาและมีบางรายตัดลดงบ
โฆษณาลง
รายไดอื่น
รายไดอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอยในป 2561 ประกอบดวย เงินปนผลรับและผลตอบแทนกองทุนสวนบุคคล
เพิ่มขึ้น 2.80 ลานบาท หรือรอยละ 27.19 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 14.04 ลานบาท
เพิ่มจากปกอน 10.78 ลานบาทหรือรอยละ 331.45 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 31.49 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 2.09 ลานบาท หรือรอยละ 7.10 และรายไดอื่นที่นอกเหนือจากรายการขางตนที่ไดกลาวมาแลว มีจํานวน 11.70
ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.52 ลานบาท หรือรอยละ 63.69
ในป 2561 รายไดอื่นลดลงจํานวน 23.17 ลานบาทหรือรอยละ 24.78 เนื่องจาก ในป 2560 บริษัทฯ มีกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวน 18.33 ลานบาท จึงมีผลทําใหใน ป 2561 จํานวนรวมของรายไดอื่นลดลง
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย ตนทุนการใหบริการและคานายหนา คาใชจายในการบริการและบริหาร
สําหรับป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 646.91 ลานบาท ลดลง 33.65 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริษัท และบริษัทยอย มีตนทุนการใหบริการและคานายหนา จํานวน 465.08 ลานบาท ลดลงจากป 2560
จํานวน 54.80 ลานบาท หรือรอยละ 10.54 ซึ่งลดลงตามรายไดที่ลดลงรวมทั้งจากนโยบายการบริหารตนทุน
คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัท และบริษัทยอย มีคา ใชจายในการขายและบริหาร ของงบการเงินรวมจํานวน 181.83 ลานบาท เมื่อเทียบ
กั บ ป 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 21.15 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 13.16 โดยค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น มาจากผลต า งของราคาหุ น ที่
ออกจําหนายตามโครงการจําหนายหุนสามัญใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน (FE-ESOP) กับราคาตลาด เปนเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 22.50 ลานบาท บริษัทไดบันทึกคาใชจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
กําไรสุทธิรวม
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2561 จํานวน 103.68 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 23.10
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.22 โดยแบงเปน
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- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2561 จํานวน 100.98 ลานบาท ลดลงจากปกอน 20.42
ลานบาทหรือรอยละ 16.82
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 2.69 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.69
ลานบาทหรือรอยละ 50.00
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2561 จํานวน 1,664.71 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15.65 ลาน
บาทหรือรอยละ 0.93 สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 118.47 ลานบาทหรือรอยละ 15.45 เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดและเงินลงทุนชั่วคราวมีจํานวนรวม 282.86 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 135.05 ลานบาท และสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นจํานวน 19.59 ลานบาทเพิ่มจากปกอน 17.12 ลานบาท
อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํางาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

ป 2561
6.20

ป 2560
7.55

ป 2559
7.02

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2561 ลดลงจากป 2560 จากรอยละ 7.55
เปนรอยละ 6.20 เปนผลมาจากสินทรัพยรวมของบริษัทลดลง แตอยางไรก็ตามบริษัทฯยังมีความสามารถในการบริหาร
สินทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2561 จํานวน 64.37 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอน 227.96 ลานบาทหรือรอยละ 77.98 รายการเงินสดและรายการเทียบเทา เงิน สดลดลงเปน ผลมาจากการ
ดําเนินงานตามปกติ แตบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองเพียงพอตอการหมุนเวียนในกิจการ อัตราสวนสภาพคลองมีดังนี้
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองเงินสด (เทา)

ป 2561
1.85
1.77
0.81

ป 2560
1.84
1.81
1.01

ป 2559
1.73
1.69
0.97

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

ป 2561
4.29
85
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ป 2560
4.62
79

ป 2559
4.32
84

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

ป 2561
3.94
93

ป 2560
3.55
102

ป 2559
3.18
115

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

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง จาก 292.33 ลานบาท ณ สิ้นป 2560 เปน 64.37 ลานบาท ในป
2561 ลดลง 227.96 ลานบาท หรือรอยละ 77.98 สาเหตุที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานลดลง เนื่องจาก บริษัท
ฯ นําเงินไปลงทุนในกองทุนเปดเพิ่มขึ้น 56.72 ลานบาท เจาหนี้การคาลดลง 75.70 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรม
การลงทุนลดลงมาจากบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-กองทุนสวนบุคคลเพิ่มขึ้น 110 ลานบาท และเงินฝาก
ประจําเพิ่มขึ้น 35.14 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมหาเงินลดลงมาจากการจายเงินปนผล จํานวน 75.00 ลานบาท
สภาพคลองและแหลงเงินทุน
ความเหมาะสมโครงสรางของเงินทุน
รายการ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

ป 2561
0.33

ป 2560
0.40

ป 2559
0.49

ในป 2561 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.33 เทา ซึ่งลดลงจากปกอน และบริษัทฯ ไมมีภาระ
หนี้สินในการกูยืมเงิน แสดงใหเห็นวาโครงสรางทางการเงินของบริษัทยังมั่นคง และเมื่อมีโอกาสที่จะขยายตัวทางธุรกิจ
บริษัทยังมีความสามารถในการขยายการลงทุนไดอยางแนนอน
สภาพคลองที่สําคัญ
ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 648.22 ลานบาท สูงกวาหนี้สินหมุนเวียน เปน
จํานวนเงิน 297.50 ลานบาท บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินจากเงินกูยืม ยิ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทยังมีสภาพคลองอยาง
เพียงพอและมีความสามารถในการชําระหนี้ไดอยางชัดเจน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหการใชจายของภาคประชาชน
สวนใหญตอสินคาอุปโภคบริโภคลดลง กําลังซื้อลดลง มีผลทําใหผูประกอบการตองระมัดระวังในการใชงบในการทําโฆษณา
ประชาสัมพันธ ซึ่งยอมมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางแนนอน นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจแลว บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานไดอีกคือ
การเสียลูกคารายใหญ
ในปจจุบันสภาวะการตลาดที่มีการแขงขันสูงของธุรกิจโฆษณา บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกคารายใหญ
ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบตอรายไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงตองบริหารจัดการในการรักษาลูกคาเดิมที่มีอยูใหคงอยู
ตอไป
บริษัทฯ ตองสรางความมั่นใจ สรางผลงานที่มีคุณภาพ และสรางความสัมพันธอันดีใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคา
ไดรับประสิทธิผลของงานโฆษณาและประสบผลสําเร็จทางการตลาดในสินคาของบริษัทลูกคา
ความเสี่ยงจาก การชุมนุมการเมืองที่รุนแรง เหตุการณความไมสงบ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุรายแรงหรือภัยธรรมชาติ
บริษัทไมสามารถคาดคะเนเหตุการณลวงหนาเกี่ยวกับ ภัยพิบัติ แผนดินไหว หรือเหตุการณความไมสงบจากการ
กอการราย วินาศกรรม รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมีเหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้น อาจทําใหบริษัทมีความ
จําเปนตองระงับการใหบริการ หรือระงับกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงาน อาจจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียรายไดอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 1)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ปริญญาตรีศลิ ปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at
Superior, U.S.A.
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Direct Certification Program (DCP) 68/2005

% การถือ
หุ้น
4.82

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา

ช่วงเวลา
2515 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
23 เม.ย.55 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 ประธานกรรมการบริษทั
 กรรมการ
 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
 กรรมการ
 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
จํานวน 15 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 ประธานกรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อสี ท์ (ประเทศ
ไทย)
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์ฟาร์อีสท์
 กรรมการ
 บจก.มั้งค์ โปรดักชั่น
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 2)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
2. นายวศิน เตยะธิติ
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี)
70

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

% การถือ
หุ้น
0.33

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา
2540- ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
64
 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตเพาะช่าง
 กรรมการผู้อํานวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
 ประธานกรรมการบริหาร
 Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คอร์รัปชัน
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2003
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

0.23

-

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/ ประธาน
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 จํานวน 4 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อสี ท์ (ประเทศ
ไทย)
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์ฟาร์อีสท์
 ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์
 ประธานกรรมการ
 บจก.สปริงบอร์ด พลัส
 กรรมการ
 บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)
 กรรมการ
 บจก.มีเดียอินไซต์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 3)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
 กรรมการรองผูอ้ ํานวยการ
 รองประธานกรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี)
42

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
64
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการบริหาร
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
 ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
กฎหมาย
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
6. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
60
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 กรรมการ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรติ
นิยม)
 รองประธานกรรมการบริหาร
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศ
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์รัปชัน
 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.2555)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 154/2011
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

% การถือ
หุ้น
4.29

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายบุญชัย โชควัฒนา

2533 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ/กรรมการบริหาร
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 จํานวน 7 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาต้าเฟิร์ส

2533 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน

0.18

-

0.14

2559 – ปัจจุบัน

2537 – ปัจจุบัน

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

- ไม่มี -
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- ไม่มี  จํานวน 1 บริษัท

 บจก.ดาต้า เฟิร์ส
 บจก.สปริงบอร์ด พลัส
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

 บมจ.ไทยวาโก้
- ไม่มี -

 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

เอกสารแนบ 1 (หน้า 4)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
7. นางเกษแก้ว อิทธิกลุ
 กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโท Marketing and Media Communications,
Webster University, USA
 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
153/2018

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
58
8. นายอนุพล ภูวพูนผล
 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา
 กรรมการผู้จัดการ
ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

% การถือ
หุ้น
0.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

0.05

2561 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดาต้าเฟิร์ส

2558 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 กรรมการ

ช่วงเวลา

-

- ไม่มี -
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- ไม่มี - ไม่มี -

 บจก.สปริงบอร์ดพลัส
 บจก.ดิจินคร

เอกสารแนบ 1 (หน้า 5)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
9. นายชัยลดล โชควัฒนา
 กรรมการ
 กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

อายุ
(ปี)
41

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี สาขากราฟฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐ
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
71
 ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

% การถือ
หุ้น
3.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

ช่วงเวลา

2553 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 บจก.มั้งค์โปรดักชั่น
- ไม่มี -

-

2539 - ปัจจุบัน
2536 - 26 เม.ย.60
เม.ย.60- ปัจจุบัน

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นทีฎมิ่ ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -
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 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
 บมจ.ประชาอาภรณ์
 จํานวน 1 บริษัท
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 6)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
11. นายอมร อัศวานันท์
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)
70

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรีนสเตท
สหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003

% การถือ
หุ้น
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา
2542 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2545 - เม.ย.60
2546 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - เม.ย. 60
26 เม.ย.60 - ปัจจุบัน

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.ประชาอาภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
 กรรมการอิสระ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ/ประธาน
 บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการตรวจสอบ
เอ็นเตอร์ไพรส์
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 7)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
12. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

อายุ
(ปี)
72

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
66
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) วิทยาลัย
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การค้า
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012
- Advanced Audit Committee Program Class
23/2016
 Boardroom Success through Financial&Investment
(BFI) 4/2018
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
14. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงค์
71
 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการอิสระ
 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 153/2018

% การถือ
หุ้น
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

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

-

2558-ปัจจุบัน

-

-

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) เดิมชื่อ บมจ.สมโพธิ์ เจแปน
 กรรมการตรวจสอบ
นิปปอน โคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย)
 บมจ. สหพัฒนพิบูล
 กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 จํานวน 1 บริษัท
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี -
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 บมจ.เอสซีไอ อิเลคตริค

เอกสารแนบ 1 (หน้า 8)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
15. นางพรรณพิศ จันทร์เอียง
 กรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า

อายุ
(ปี)
56

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์
(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
55
16. นายรัชพงค์ งามพิสัย
 ปริญญาโท สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 กรรมการบริหารและเลขานุการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
48
17. ดร.ชาลินี ฮิราโน
 ปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา
 กรรมการบริหาร
(การสือ่ สารการเมือง) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

% การถือ
หุ้น
0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

0.13

-

0.12

-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี -
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บริษัท

เอกสารแนบ 1 (หน้า 9)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
18. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์
 กรรมการบริหาร
 ผู้อํานวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์

อายุ
(ปี)
57

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
19. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล
58
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ
20. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
58
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
 เลขานุการบริษทั
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินยิ ม) คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Company Secretary Program (CSP) 74/2016
การดํารงตําแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ

% การถือ
หุ้น
0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

ช่วงเวลา

2559 - ปัจจุบัน

0.07

-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตําแหน่ง
บริษัท
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 กรรมการ
 บจก.ดิจินคร
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี 0.01

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -
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- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 (หน้า 10)

เลขานุการบริษัท
บริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ งตั้ ง นางสาวรั ช ดาวรรณ ฤทธิ ร งค์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทํ าหน้ าที่ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัท ให้กําหนดไว้ดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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เอกสารแนบ 1 (หน้า 11)

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

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

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

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

บมจ.ฟาร์อีสท์
เฟมไลน์ ดีดีบี
X, // , /
*, //
***, // , /, 00
// , /, 00
//, / , 00
//, / , 00
// , # , 0
// , # , 0
// , # , 0 , 00
// , # , 0
//
** , //, /, 00
** , //, /, 00
//,#
/
/
/
/
/
* = รองประธานกรรมการ
0 = กรรมการตรวจสอบ
ช่อง 2 = บจก.ดิจินคร
B = บมจ.สหพัฒนพิบูล

บริษัทย่อย
บจก.สปริงบอร์ด พลัส

บริษัทร่วม
1

2

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3

X, //
X, //

A

B

//

X, //, /
#, 0

x, //, /

C

D

E

X, //, /
//

//

//, /
//

**, //, /
//
#, 0

F

//

//

//

//

//
#,0,00

#
**, //

X, //
//
//

** = กรรมการผู้จัดการ
00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง
ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์
C= บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

*** = กรรมการผู้อํานวยการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร
D= บจก.ชัยลดาดล
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E= บจก.พินนาเคิลทราเวิล

F= บจก.ดาต้า เฟิร์ส

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย

1. นายวศิน
2. นางมาลี
3. นายอนุพล
หมายเหตุ:

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ดํารงตําแหน่ง
การศึกษา
การอบรม

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
ชื่อ
ดํารงตําแหน่ง
การศึกษา
การอบรม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
เลขานุการบริษัท
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Company Secretary Program (CSP) 74/2516
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5 (หน้า 1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 231(5/2561) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร
จํ า นวน 4 ท่ า น ได้ แ ก่ นายขจรศั ก ดิ์ วั น รั ต น์ เ ศรษฐ เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อั ศ วานั น ท์
นายวิชิ ต ตั น ติ อ นุ น านนท์ นางฉั ต รทอง ทิ พ ยกะลิ น เป็ น กรรมการตรวจสอบ และนางสาวรั ช ดาวรรณ ฤทธิ รงค์ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์ 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
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน รวมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบ
ทานเรื่องต่างๆ ที่มีความสําคัญดังนี้
1. สอบทานข้อมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี 2561 โดยร่วมประชุมกับฝ่าย
บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสําคัญ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี และมีความเห็นรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสําคัญ ต่องบ
การเงิน
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สํานักงาน กลต. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบี ยน ในรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ซึ่งอาจเกิดความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ความเป็นธรรมสมเหตุผล โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัท นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป
คณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณ าเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบ บั ญ ชี ป ระจํ า ปี 2562 โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา
สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสํานักงานคณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 5 (หน้า 2)

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในธุรกิจระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทในเครือประจําปี 2561 พบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ
อันอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัท
5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2561 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งให้บรรจุแผนการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายของบริษัท ที่ได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัท และบริษัท
ย่อยดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกําหนดของ กลต. และ
ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของกฎบัตร
และเสนอเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
8. การรายงานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เป็ น ข้ อ สงสั ย คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ใ นการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทํ าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ ต่อฐานะ
การเงิน และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยในรอบปี ที่ ผ่ านมา ไม่ มี เหตุ ก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ใด ที่ เป็ น ข้ อ บ่ งชี้ ว่า มี
เหตุการณ์ดังกล่าว
9. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการติดตามการ
ดําเนินการ การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ และมาตรการในการลดความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายของบริษัท
สรุ ป โดยรวมในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความรอบคอบและเป็ น อิ ส ระโดยไม่ มี
ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ รั บ ข้ อ มู ล และความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 5 (หน้า 3)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน่
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและได้ทํางาน
ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯในการกํากับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการขจัดความเสี่ยงให้เพียงพอเหมาะสมรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา
ตันติเวชกุล นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอนุพล ภูวพูนผล และนางเกษแก้ว อิทธิกุล และ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมกัน 4 ครั้ง โดย
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
เข้าร่วมประชุม 3/4 ครั้ง
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ์
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
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 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งไม่แตกต่างจากปี
ก่อนๆ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงอีกหลายๆปัจจัยที่คาดว่ามีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยลูกค้า
ของบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนงบโฆษณาเป็นไปในทางที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ ยังต้องหาลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทุกภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งลูกค้าของบริษัทต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว อีกทั้งการดําเนินธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นของ
สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล ซึ่งลูกค้าสามารถหาช่องทางซื้อสื่อและเผยแพร่สินค้าได้เองในบางสื่อ จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
รายได้ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯได้มีการประชุม ประมวลข้อเท็จจริง เพื่อประเมินความเสี่ยงทุก ๆ
ด้าน และกําหนดกรอบการปฏิ บั ติงานและหามาตรการการป้ องกันในการขจัดความเสี่ ยงเพื่ อไม่ ให้ มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน และให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนดําเนินธุรกิจ และเป้าหมายที่บริษัทฯ กําหนดไว้

(นายวิชิต ตันติอนุนานนท์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน
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