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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทั่วไป
(1) ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน
ประกอบธุรกิจ
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
Website
E-mail Address
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
0107537001528
(66) 2 354 3333
(66) 2 644 9551
www.fareastddb.com
fareast@fareastddb.com
75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท

(2) ขอมูลของนิติบคุ คลที่บริษทั ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนทีจ่ ําหนายไดแลวทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3555
โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 100,000 หุน เปนเงิน 10 ลานบาท
อัตราการลงทุน
86.48%
2. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577
โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทน รับจางทําโฆษณาและสงเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงิน 5 ลานบาท

อัตราการลงทุน

52%

3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588
โทรสาร 0-2354-3589-90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงิน 5 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
4. บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 0-2644-9550-1
โทร. 0-2354-3549
ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในบริษทั อื่น ๆ และคาปลีก
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 80,000 หุน เปนเงิน 8 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377
โทรสาร 0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,000,000 หุน เปนเงิน 20 ลานบาท
อัตราการลงทุน
33.33%
6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด
163 อาคารรัชภาคย ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-9094
โทรสาร 0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ
บริการดานการทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 10,000 หุน เปนเงิน 1 ลานบาท
อัตราการลงทุน
30%
7. บริษัท เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด
174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดยางกุง ประเทศพมา
โทร. 95-1-524722
โทรสาร 95-1-527507
ประเภทธุรกิจ
บริการดานการทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500 หุน เปนเงิน 83.333 ดอลลารสหรัฐฯ
อัตราการลงทุน
30%

(3) บุคคลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
ผูสอบบัญชี
นายวิชัย รุจิตานนท และ/หรือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคารวองวานิช บี ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

2. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
บริษัทมีลูกคารายใหญ 4 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด และบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
สัดสวนรวมทั้งหมดเปน 55.0 % ของรายไดทั้งหมด
ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกคาดังกลาว หรืออาจสูญเสียรายไดบางสวนจาก
ลูกคาเหลานี้ ซึ่งอาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม ลูกคารายใหญ 3 ใน 4 ราย เปนลูกคาของบริษัท มาเปนเวลานานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัท
ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นวาลูกคารายใหญทั้ง 4
รายนี้ จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ
จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปญหาทางการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติ สงผลตอ
ความมั่นใจของผูบ ริโภคและภาคธุร กิจภายในประเทศ ซึ่งอาจทําใหลูก คาบางรายลดงบประมาณในการทํา
โฆษณาและประชาสัมพันธ เนื่องจากเปนตนทุนที่ลดงายซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ธุรกิจโฆษณาเปนธุรกิจที่มีขอจํากัดในเรื่องของการพึ่งพากําลังมันสมองและทักษะของคนเปนทรัพยากร
หลักซึ่งบุคลากรที่มีความชํานาญและความสามารถเปนพิเศษทางดานความคิดสรางสรรคและการวางแผนการ
สื่อสารนั้น นับวามีจํานวนคอนขางจํากัด
ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ ดวยการจัดอบรม
พนั ก งานอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถ รวมไปถึ ง การเพิ่ ม พู น ความรู ใ หม ๆ สํ า หรั บ การ
บริหารงานและการบริหารลูกคา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใหความสําคัญกับการ
วางแผนงานกลยุทธทางการสื่อสาร การคิดเชิงสรางสรรคในทุกขั้นตอนของการทํางาน และการรับมือกับตลาด
และสื่อยุคใหม
บริษัทไดมีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคูแขง รวมถึง
การจัดกิจกรรม สันทนาการภายในบริษัทอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของพนัก งานอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ใหมั่ น ใจว า พนัก งานทํา งานอย า งมี ค วามสุ ข และได รั บ ผลตอบแทนอย า ง
เหมาะสม
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
ในปจจุบัน ลูกคาระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโนมที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให
การสื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการงายตอการติดตอและรวมมือภายในเครือขายบริษัท
โฆษณานั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทําสัญญาทางการคากับดีดีบี เวิลดไวด นั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามถาหากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาคมีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทใน
เครือขายดีดีบีทั้งหมด จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัท รวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน รวมทั้งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง ถึงแมโครงสรางการถือ
หุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัท ก็ไมมีอํานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัทในการบริหารและ
ตัดสินใจ
บริษัท ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทก็มี
การตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอ
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 บริ ษั ท ไม มี เ งิ น กู ยื ม หรื อ หนี้ สิ น ที่ ต อ งจ า ยดอกเบี้ ย เป น จํ า นวนเงิ น ที่ มี
สาระสําคัญ ดังนั้นปจจุบันบริษัท จึงไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัท มีนโยบายการใหสินเชื่ออยางระมัดระวัง โดยมีการทําสัญญาหรือเอกสารรับรองในการใหสินเชื่อ
ตาง ๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยาง
เปนสาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัท และบริษัทยอยดําเนินกิจการอยู เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ดังนี้
1. การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการสื่อสาร ที่ครอบคลุมการสื่อสารในทุกดานไมวาจะ
เปนการประชาสัมพันธ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารเชิงสรางสรรค การโฆษณา และการสื่อสารในระดับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) โดยเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของการตลาด
ที่ มี ผ ลกระทบต อ ยี่ ห อ ตราสิ น ค า หรื อ แบรนด โดยทางบริ ษั ท ได ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ฉพาะทั่ ว โลกของ
ดีดีบี คือ แบรนดคอนวิคชั่น สปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) เปนสูตรเฉพาะในการคนหารากฐาน
ที่มั่นคงใหกับแบรนดของลูกคา รวมกับอารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard ®) ในการวางแผนการสื่อสาร
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและการสังเกตการณผานเครื่องมือ
ลิขสิทธิ์ ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท
2. การรับจางทําของ
บริ ษั ท ฯ รั บ จ า งผลิ ต ชิ้ น งานโฆษณา ตามแผนการสื่ อ สาร ไม ว า จะเป น ภาพยนตร โ ฆษณา
สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบ
รวมไปถึงการทําแผนประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอ มูล และการทําการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) เปนตน

3. นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัท จะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อ
โฆษณาตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารสื่อกลางแจง และสื่อดิจิตอล เปนตน โดยบริษัทฯ
จะไดรับรายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ในป 2553
- ไมมี –
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการสื่อสารและชิ้นงาน
ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผน
กลยุท ธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อ สาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การ
ประสานงานกั บ บริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารด า นอื่ น ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจัย
บริษทั เฟมไลน จํากัด
เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฟาร อี สท ดี ดี บี จํ า กั ด (มหาชน) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการสื่ อ สารการตลาด
แบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การ
ผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ในปที่ผานมาทางบริษัทไดเปดแผนกใหมคือ แผนกสื่อดิจิตัล
เพื่อใหบริการในดานสื่อดิจิตัลอยางครบวงจร ทั้งในสวนของการวางกลยุทธ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน
และซื้ อ สื่ อ เพื่ อ ตอบสนองและเท า ทั น กั บ พฤติ ก รรมในการบริ โ ภคสื่ อ ของกลุ ม ลู ก ค า ในป จ จุ บั น
ภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทยลูกคาใหดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้
บริษัท มีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง
สามารถตอบสนองความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ได อ ย า งครบถ ว น กว า งขวางและหลากหลาย

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
แรพ ประเทศไทย เปนบริษัทในเครือของ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนินธุรกิจในป
พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวก
ในการวิเคราะห เพื่อเขาถึงความตองการที่แ ทจริงของลูกคา แรพจึงเปนผูนําดานการนําขอ มูลมาขับเคลื่อ น
การตลาดและการวิเคราะห (Data driven marketing and analytics) และดวยความสามารถในการคนหาและ
วิเคราะหคุณคาของขอมูล จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา ดวย
ความเขาใจที่ลึกซึ้งและตอบสนองอยางเขาถึงความตองการที่ซับซอนของผูบริโภคไดอยางถูกตอง แมนยํา สราง
ผลสําเร็จใหทั้งลูกคาและเอเยนซี่
แรพ ประเทศไทย เปนชื่อทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริษัท มุงเนนในการผลิตผลงานที่ดี มีความคิดสรางสรรค ซึ่งสงผลใหลูกคาประสบความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายทางธุรกิจไดสูงสุด โดยบริษัทฯ ไดยึดหลัก ROI ® ซึ่งก็คือ การสรางงานที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกับผูบริโภค (Relevance) มีความคิดริเริ่ม เปนแบบฉบับ (Originality) และสงผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค (Impact) โดยรางวัลดานความคิดสรางสรรคหรือประสิทธิภาพจากเวทีประกวดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ถือเปนผลพลอยไดของบริษัทฯ
2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไม
วาจะเปนการสรางตราสินคา การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด และการตลาดแบบความสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. บริษัท มีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือการ
ขอเขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหม จากการที่ไดศึกษา บริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากรของ
บริษัทฯ มีความชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัท มุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความ
เชื่ อ ว าบุ ค ลากรที่ ดี สามารถสรา งผลงานที่ มี คุ ณภาพ ซึ่ง จะนํา ใหธุรกิจของบริษัท เจริ ญ เติบ โตและกา วหนา
ตลอดไป

โครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ /บริษัทยอย/บริษัทรวม
ผลิตภัณฑ/บริการ
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ

ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัทฯ

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี

รายไดอื่น
รวมรายได
นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.เฟมไลน
(ยอย)

86.48

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
(ยอย)

52.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น
รายไดคาที่ปรึกษา
เงินปนผลรับ
ขายสินคา
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินเตอร
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

ป 2553
รายได
%

ป 2552
รายได
%

ป 2551
รายได
%

424,140
24,647

89.67
5.21

24,215
473,002

5.12
100.00

410,702
26,449
0
22,190
459,341

89.41
5.76
0
4.83
100.00

359,007
24,202
0
26,358
409,567

87.66
5.91
0
6.43
100.00

189,620
28,793
218,413

86.82
13.18
100.00

225,451
20,833
246,284

91.54
8.46
100.00

188,954
22,198
211,152

89.49
10.51
100.00

10,331
66
10,397

99.37
0.63
100.00

12,439
23
12,462

99.82
0.18
100.00

16,733
67
16,800

99.60
0.40
100.00

118,211
2,007
120,218

98.33
1.67
100.00

95,865
963
96,828

99.01
0.99
100.00

87,125
1,599
88,724

98.20
1.80
100.00

360
500

38.38
53.30

360
462

19.94
25.60

78
938

8.32
100.00

983
1,805

54.46
100.00

360
462
20,020
95
20,937

1.72
2.21
95.62
0.45
100.00

942,270
130,515
1,072,785

87.83
12.17
100.00

708,174
125,090
833,264

84.99
15.01
100.00

767,980
124,768
892,748

86.02
13.98
100.00

33.33

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะรายได
รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2553, 2552 และ 2551
เทากับ 424.14 ลานบาท 410.70 ลานบาท และ 359.01 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้
โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ

รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา
รวมรายได

2553
%
ลานบาท
145.29
34.26
278.85
65.74
424.14
100.00

2552
2551
ลานบาท
% ลานบาท
%
124.69 30.36 112.01 31.20
286.01 69.64 247.00 68.80
410.70 100.00 359.01 100.00

โครงสรางสื่อโฆษณา
สื่อโฆษณา
โทรทัศน
วิทยุ
สิ่งพิมพ
ภาพยนตร
สื่อกลางแจง
รวม

2553
81.20
1.86
8.86
8.08
100.00

2552
74.60
1.61
12.90
0.46
10.43
100.00

(หนวย : รอยละ)
2551
69.31
4.89
15.78
0.07
9.95
100.00

ลักษณะของลูกคา
ในป 2553 ลูกคาของบริษทั ฯ แยกตามโครงสรางของสินคาดังนี้

งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา
ประเภทสินคา
- อาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องใชสวนตัว
- บานและที่ดิน
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน
- อุปกรณกอสราง
- อุปกรณเครื่องเขียน
- สื่อสาร
- อื่น ๆ

%
40.07
14.35
11.41
13.98
5.20
1.29
1.74
11.96
100.00

สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2553
ป 2552
ป 2551
79.52%
81.98%
76.65%
สัดสวนการขายที่จะขายใหลูกคารายใด > 30% 3 ปติดตอกัน
- ไมมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนตัวกลาง โดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝายวางแผน
ทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากนั้น ฝายบริหารงานลูกคาและฝาย
วางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคาและ
แบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบื้องลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป
เมื่อลูกคาอนุมัติงานที่ฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทฯ จะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพนิ่ง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานจริง โดยบางสวนอาจจะมีการ
จางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนการลงสื่อโฆษณา เมื่อ

ลูกคาอนุมัติก็จะทําการจองสื่อโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่องานชิ้นงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําชิ้นงาน
จริงสงไปยังสื่อตางๆ และตรวจสอบวาไดลงโฆษณาตามที่ไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม
ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนที่จะผลิต
ชิ้นงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. การทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการทีส่ ําคัญในปที่ผานมา
กลยุทธการแขงขัน
1. บริษัท ไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ
ดํ า เนิ น งานให ส อดคล อ งกั บ สถานะภาพการแข ง ขั น และข อ จํ า กั ด ต า ง ๆ ทั้ ง ในด า นระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และ
งบประมาณในปจจุบัน จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา การให
ความสํ า คั ญ กั บ การวางแผนกลยุ ท ธ ท างการสื่ อ สารการตลาด การวางแผนงานการใช สื่ อ ที่ มี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันนํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ ให
ความคุมคาดานการลงทุนทางดานการสื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีก
ทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความสนใจจากลูกคารายใหม
2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ใหแกลูกคา การบริหารงานลูกคาใน
ฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด (Thinking Partner) ในการทําการสื่อสารการตลาด บริษัทไมไดเนนเฉพาะงาน
ทางดานโฆษณาเทานั้น หากแตยังใหบริการที่เพิ่มมูลคาใหกับลูกคา เชนการวางแผนงานสื่อที่แตกตางออกจาก
วิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อใหมที่
สรางสรรค การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนปฏิสัมพันธกับผูบริโภค
โดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM -Customer Relationship Management) การตลาดโดยตรง (Direct
Marketing) และการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) เปนตน ผานทางบริษัทตาง ๆ ในเครือฟารอีสท ดีดีบี
เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บริษัท มีนโยบายในการขยายฐานลูกคา โดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหม ซึ่งสามารถแบง
ออกเปนรายใหมลูกคาใหมจริง ๆ ที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงาน
ในอดีตอยางตอเนื่อง และกลุมลูกคาเดิมที่ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณาในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคา
ใหม ซึ่งนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้นไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให

ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงาน
ของบริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา
ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัท สวนมากเปนผูผลิต ผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และมีที่ตั้งอยูในประเทศไทย
โดยในป 2553 บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 4 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน
(ประเทศไทย จํากัด บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จํากัด และบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) ซึ่งมีสัดสวนรวมทั้งหมดเปน 55.0% ของรายไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม ลูกคาทั้ง 3 ใน 4 ราย เปนลูกคา
ของบริษัทมาเปนเวลานานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัท ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคา
อยางตอเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นวาลูกคารายใหญทั้ง 4 รายนี้จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัท ตอไป
ในอนาคต
สําหรับป 2553 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 25 ราย เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ ไดแก
บริษัทไดชนะการแขงขันการนําเสนอผลงานแขงกับเอเจนซี่อื่น บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมใหดูแล
สินคาอื่น ๆ ของลูกคาเพิ่มขึ้น ลูกคาใหมประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อตาง ๆ จึงติดตอเพื่อใหดูแล
สินคาของตน หรือลูกคาที่ไดมาจาก เครือขายของดีดีบี
ข. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา
สําหรับป 2553 มูลคาการใชจายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 101,032 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 11.83%
จากปกอนที่มีการใชงบรวม 90,341 ลานบาท ทั้งนี้สื่อที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงไดแก สื่อภายในรานคา(Instore) 36.75% สื่อเคลื่อนที่ (Transit) 27.78% สื่อในโรงภาพยนตร 23.27% สวนสื่อโทรทัศนมีอัตราการเติบโต
สูงเชนกันถึง 14.79% เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งเติบโตเพียง 3.5% ทําใหในป 2553 นั้นสื่อโฆษณาโทรทัศนมีปริมาณ
ไมเพียงพอตอความตองการในตลาด ทั้งนี้สื่อวิทยุและสื่อนอกบาน นั้นมีอัตราการเติบโตติดลบ สําหรับกลุม
อุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุด ไดแก ภาครัฐบาล ผลิตภัณฑบํารุงผิว งานแสดงสินคา และเครื่องดื่ม ใน
ขณะเดียวกัน กลุมรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ ระบบโทรศัพทเติมเงิน และภาพยนตร ยังคงใชงบโฆษณาติด
อันดับสูงสุดแตมีอัตราการเติบโตลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสื่อใหมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสงผล
ใหภาคธุรกิจมีแนวโนมที่จะใชสื่อสารกับกลุมผูบริโภค กลุมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ไม
ผานสื่อ (Below the line) สื่อออนไลน สื่อโทรศัพทมือถือ หรือสื่อทองถิ่น ไมวาจะเปนวิทยุหรือเคเบิ้ลทีวี ซึ่งใช
งบประมาณลดลงอยางมาก
ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน
บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด

สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางดานโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เนนคุณภาพดวยพื้นฐานหลัก
ที่ใหความสําคัญกับผลงานความคิดสรางสรรค การวางแผนกลยุทธการสื่อสาร การบริหารงานลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจของลูกคา
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ
3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา และการบริหารขอมูล
งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้
ที่ดิน
159,185,182.50 บาท
อาคาร
82,494.58 บาท
อุปกรณ
7,451,857.27 บาท
เฟอรนิเจอร-ตกแตง
9,150,560.11 บาท
รถยนต
6,158,759.69 บาท
ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้
อุปกรณ
6,615,053.22 บาท
เฟอรนิเจอร-ตกแตง
7,269,820.58 บาท
รถยนต
7,716,216.02 บาท
สถานที่ประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
(2) สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
- ไมมี -

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี -

7. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุน สามัญ 7,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10.00 บาท
(2) ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษทั ฯ ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 เมษายน 2553
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

จํานวนราย

จํานวนหุน

%

29
2

4,082,253
825,000

54.43
11.00

278
3
312

2,548,547
44,200
7,500,000

33.98
0.59
100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 เมษายน 2553
จํานวนหุน
รายชื่อ
กลุมตระกูลโชควัฒนา
1,617,694
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,020,000
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
922,650
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
797,800
ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง
750,000
นายสําเริง มนูญผล
721,200
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
176,700
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
171,000
นางอรพินท พูนศักดิ์อุดมสิน
117,400
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จํากัด (มหาชน)
85,500

รอยละ
21.57
13.60
12.30
10.64
10.00
9.62
2.36
2.28
1.57
1.14

(3) นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

โครงสรางการถือหุน
(4) รายละเอียดการถือหุนไขว
FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหลานั้น
ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน

1

บ. เฟมไลน จก.

2
2

บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก.
การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุน ในบริษัทอื่น เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทอื่น ตอง
ไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%

1

บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.

2

บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.

3

บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก.

4

บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก.

5
3

บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอีสท จก.
การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25% บริษัทอี่น ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ
เกินกวา 25%

1

บมจ. สหพัฒนพิบูล

2

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

3

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

สัดสวน
ที่ถือ

บริษัทอื่นถือหุนใน FE
สัดสวน
ที่ถือหุน

86.48
52.00

-

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

-

0.34
0.28
0.29

-

-

12.30
13.60
10.64

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายแดน
นายรูดิเก
นางศิริวรรณ
นางมาลี
นางชัยลดา
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นายสรโชต
นายอาทร
นายอนุพล
นายสมชาติ

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ศรมณี
ไรนิเก
วิลาสศักดานนท
ลีลาศิริวงศ
ตันติเวชกุล
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
อําพันวงษ
เมฆนพรัตน
ภูวพูนผล
วิศิษฐชัยชาญ

ป 2552
กรรมการ
คูสมรส
249,300
118,500
14,850
2,250
30,000
13,700
3,825
2,100
271,044
7,200
-

เพิ่ม (ลด)
ระหวางป

ป 2553
รวม

10,000
100
-

คิดเปน
รอยละ

367,800
17,100
40,000
13,800
3,825
2,100
271,044
7,200
-

4.90
0.23
0.53
0.18
0.05
0.03
3.61
0.10
-

ป 2553
กรรมการ
คูสมรส
249,300
118,500
14,850
2,250
40,000
13,800
3,825
2,100
271,044
7,200
-

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายชื่อ
1.
2.

นายบุญชัย
นางมาลี

โชควัฒนา
ลีลาศิริวงศ

ป 2552
กรรมการ
คูสมรส
1,000
100
1
-

เพิ่ม (ลด)
ระหวางป

ป 2553
รวม

4,400
4

คิดเปน
รอยละ

5,500
5

5.50
0.01

ป 2553
กรรมการ
คูสมรส
5,000
500
5
-

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายชื่อ
1.
2.

นายวศิน
นางมาลี

เตยะธิติ
ลีลาศิริวงศ

ป 2552
กรรมการ
1
1

เพิ่ม (ลด)
ระหวางป

คูสมรส
-

ป 2553
รวม
-

คิดเปน
รอยละ
1
1

0.00
0.00

ป 2553
กรรมการ
1
1

คูสมรส
-

8. การจัดการ
(1) โครงสรางการจัดการและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท
ระยะเวลาที่ดํารง
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ปที่ไดรับการ ตําแหนงกรรมการ
แตงตั้ง
ณ สิ้นป 2553
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
ป 2513
40 ป
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
ป 2517
36 ป
3. นายแดน
ศรมณี
กรรมการผูจัดการ
ป 2548
5 ป
4. นายรูดิเก
ไรนิเก
กรรมการ
ป 2544
9 ป
5. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
กรรมการ
ป 2532
21 ป
6. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
ป 2543
10 ป
7. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
ป 2548
5 ป
8. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
ป 2545
8 ป
9. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
ป 2545
8 ป
10. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
ป 2545
8 ป
11. นายสรโชต
อําพันวงษ
กรรมการอิสระ
ป 2553
1 ป
12. * นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
ป 2553
1 เดือน15 วัน
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เลขานุการบริษัท
ป 2551
* นายอาทร เมฆนพรัตน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. กํา หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ าเนิน งานของบริษัท ฯ และกํากั บ ควบคุม ดูแ ลใหฝายจัด การ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ

3. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
4. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบและ/
หรือสอบทานแลว
5. แต ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบและกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2553
ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจํานวน 8 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ
แตละทาน สรุปไดดังนี้
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
5/8
2. นายวศิน
เตยะธิติ
5/8
3. นายแดน
ศรมณี
5/8
4. นายรูดิเก
ไรนิเก
8/8
5. *นางสาวฐิติมา ศานติคงคา
3/5
6. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
4/8
7. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
8/8
8. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
6/8
9. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
4/8
10. นายอมร
อัศวานันท
6/8
11. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
7/8
12. นายสรโชต
อําพันวงษ
7/8
13. **นายอาทร
เมฆนพรัตน
1/1
* นางสาวฐิติมา ศานติคงคา ออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553
* * นายอาทร เมฆนพรัตน เขาเปนกรรมการ แทนนางสาวฐิติมา ศานติคงคา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม

ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ประกอบดวยกรรมการที่
เปนอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปข องบริษัท ซึ่ง
รายงานดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต อ งประกอบด วยข อ มู ล อย างน อ ย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู บ ริ ห าร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย
วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ใหค ณะกรรมการตรวจสอบมี วาระอยูใ นตํา แหน ง คราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รั บ การแต ง ตั้ ง ใหม อี ก ได และในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการ
ตรวจสอบว างลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ใหค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ แต ง ตั้งบุค คลที่มี
คุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน งที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยั ง
เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนแทน

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2. นายอมร อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
4/4
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
3/4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมกาบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน
ศรมณี
กรรมการ
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
5. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความ
ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดู แ ลให บ ริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2553
ในป 2553 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละราย สรุปไดดงั นี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
2. นายแดน ศรมณี
กรรมการ
3/4
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
1/4
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4/4
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการ
2/4
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
4/4
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
4/4
(2) การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางลง เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่มิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะรวมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงที่วางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูถือ หุนรายยอยมีสิท ธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ การพิจารณาเลือ กตั้งเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งสามารถดูไดจากเวบไซตของบริษัทฯ
(www.fareastddb.com)
องคประกอบและการเลือกตั้ง ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบัตร ใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไมมี
ลั ก ษณะต อ งห ามตามกฎหมายและข อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ง ต อ งไม มี ลั กษณะที่ แ สดงถึง การขาดความ
เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

บริษัททั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นายแดน ศรมณี นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กลุม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นายวูฟ รูดิเก ไรนิเก นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้น
ใหทปี่ ระชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทงั้ หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
(ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร กําหนดให
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อ ยูใ นตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
(ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท
พนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท

1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติ
ใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่
ถืออยูโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัท ฯ ไม ไ ด กํา หนดจํ า นวนวาระที่จ ะดํา รงตํ า แหนง ติ ดต อ กัน ไดน านที่ สุด เพราะเชื่อ วา
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนมี ค วามตั้ ง ใจและจริ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ ความไว ว างใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทนั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ แทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี (3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหาร ประจําป 2553
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน
จายเปน บําเหน็จกรรมการ
2,800,000.00
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
276,000.00
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 110,000.00
รวมเปนเงิน
3,186,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

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

นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายวศิน
เตยะธิติ
นายแดน
ศรมณี
นายรูดิเก
ไรนิเก
นางสาวฐิติมา
ศานติคงคา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
นายสรโชต
อําพันวงษ
นายอาทร
เมฆนพรัตน
รวมทั้งสิ้น

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)
400,000.00
250,000.00
400,000.00
100,000.00
250,000.00
100,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
50,000.00
2,800,000.00

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)
20,000.00
20,000 .00
20,000.00
32,000 .00
12,000.00
16,000 .00
32,000.00
24,000 .00
16,000.00
40,000.00
24,000.00
40,000.00
28,000.00
30,000.00
28,000.00
4,000.00
276,000.00
110,000.00

คาตอบแทนรวมผูบริหาร จํานวน 10 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2553 เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 24,025,850.00 บาท
คาตอบแทนอื่น
- ไมมี (4) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรม
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ
และความระมัด ระวัง มาใชใ นการวางแผนและการดํา เนิ น งาน ขณะเดี ยวกั น ไดเสริม สรา งใหผู บ ริห ารและ

พนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 และไดมีการ
ทบทวนความเหมาะสมเป น ประจํ า ซึ่ ง บริ ษั ท เห็ น ว า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ จริ ย ธรรมธุ ร กิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการ
บริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปน
แนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัท ไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผูถือหุน
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท มีเรื่องการปกปอง
สิทธิของผูถือหุน โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน บริษัทจึงสงเสริมใหผูถือ
หุนไดใชสิทธิของตน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อ
ขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผู
ถือหุนเพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท และการ
แตงตั้งผูสอบบัญชี เปนตน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังดําเนินการในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน ไมลิดรอน
สิทธิ สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1.1 สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ า นช อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท ไดมากขึ้น เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือ
หุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
1.2 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน
4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยบริษัทไดจัดประชุม ณ หองประชุมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปนประจําทุกป
ทั้งนี้ในป 2553 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 ในวันที่ 28 เมษายน 2553

 กอนวันประชุมผูถือหุน โดยกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดแจงมติกําหนดการประชุมผูถือ
หุนใหไดทราบลวงหนาถึง 5 สัปดาหกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุม และ
ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร ผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
อังกฤษเปนการลวงหนา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาวในวันที่ 18
เมษายน 2553 ซึ่งในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ
พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ
ใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามา
แสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและขั้นตอนการเขารวม
ประชุม โดยบริษัทไดมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ
บริษัทเปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนา 10 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน และเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
ประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะที่
กระทรวงพาณิ ช ย กํ า หนด เพื่ อ เข า ประชุ ม และออกเสี ย งลงมติ แ ทนผู ถื อ หุ น ได รวมทั้ ง ได ล งประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม
 วันประชุมผูถือหุน บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพื่อใหผู
ถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุม อีกทั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตอนรับอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขา
ประชุมอยางเพียงพอ และเปดรับทะเบียนลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธิผูถือหุนที่
มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และ
ใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงซึ่งบริษัทไดใชระบบเทคโนโลยีในการนับคะแนน
เสียงที่ลงมติในแตละวาระดวยระบบ Barcode และสรุปผลใหผูถือหุนทราบไดอยางรวดเร็วและโปรงใส รวมทั้ง
จัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดัวย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม
ยกเวนปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีกรรมการ
บริษัทเขารวมประชุมจํานวน 9 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน นอกจากนี้
ประธานที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผูจัดการฝายทั่วไป ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย รุจิตา
นนท ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได

การจั ด ใหมี ก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ นได ใ ช สิ ท ธิ ใ นฐานะผู ถื อ หุ น ได ท ราบถึ ง ผลการ
ดําเนินงาน อัตราการจายเงิน ปนผล การพิจารณาและออกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งตางๆ ตามที่กฎหมายและ
ขอบังคับบริษัทกําหนด และเมื่อถึงเวลาประชุมนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม ไดแจงจํานวน / สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม แลวกลาวเปดประชุม โดยไดชี้แจงใหทราบถึงกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและไดดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการ
ประชุม ไมมีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาให
เหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ซึ่งในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต
หากปใดมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรง
ประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยระบบ Barcode และมีผูสอบบัญชีเปน
สักขีพยานในการนับคะแนน
สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท: บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน
โดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจนหากเปน
บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คาตอบแทนกรรมการบริษัท: บริษัทไดมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกปโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และไดมีการแจงใหทราบวา ในปที่ผานมา วงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
เปนจํานวนเงินเทาไร และจายไปจริงเปนจํานวนเงินเทาไร โดยจายในรูปแบบใดบาง รวมทั้งมีการสรุปจํานวนเงิน
ที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัท เปนรายบุคคลในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี: บริษัทไดใหขอมูลผูสอบบัญชี ดังนี้
ชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ จํานวนปที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีใหแกบริษัท รวมทั้ง
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
4. การจายเงินปนผล: บริษัทไดใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผล จํานวนเงินที่จายจริง
เทียบกับนโยบาย และเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันปดสมุด
ทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล

 หลังวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียด มี
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามและ
คําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป (หากมี) ซึ่งในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดย
แยกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย
และประธานกรรมการบริษัท กอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทจัดใหมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ตลอดระยะการ
ประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศนเพื่อเผยแพรแกผูถือหุนที่สนใจ
หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียมกัน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผูถือหุน
(1) หากเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดแปลหนังสือบอกกลาวนัดประชุม รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดู
ไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
(2) เพื่อใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการ
ตางๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อ
เปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหชื่อ ที่อยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาว ในกรณีที่ประสงคจะ
เลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะหรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไดใน
รายงานประจําปที่ไดสงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท แนบไปพรอม
กับ หนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งเปน แบบ ข. เพื่อ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย จากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.
ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแล
หุน) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทไดจัดใหมีอากรแสตมปเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งในป 2553 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 16 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งหมด 47 คน จํานวน 63
ราย ถือหุนรวม 5,600,614 หุน คิดเปน 74.67%
(3) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดย
หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
(4) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพิ่มวาระการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(5) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให
ผูถือหุนทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและ / หรืองดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหัก
ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหากในแตละ
วาระมีผถู ือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะชูปายคะแนนที่ไดรับเมื่อลงทะเบียน ซึ่งปายคะแนนนั้นจะ
มีชื่อของผูเขาประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือที่ไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจาหนาที่จะนําบัตร
ลงคะแนนเสียงไปใหผูถือหุนทานนั้นลงนามเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได และบริษัท
ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทาน
สามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปพรอมกัน
2.2 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวใน จริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัท
และผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและ
ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุน
บุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน และเผยแพรบนเว็บไซตของ
บริษัท
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่อง
ดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ได
ปฏิบัติตามที่กําหนด
2.3 การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทไวในจรรยาบรรณ
บริษัทไดกําหนดหามมิใ หกรรมการบริษัท ผูบ ริห าร และพนักงาน ซึ่งอยูใ นหนวยงานที่
รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแก

สาธารณชน นอกจากนั้นยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) ที่ มี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย หากมี ก ารซื้ อ ขายหุ น ของบริ ษั ท ต อ งแจ ง ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัท และผูบริหาร ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร รูวาเปน
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบ ริหารของบริษัทไดป ฏิบัติตามนโยบายอยา
เคร ง ครั ด ไม ป รากฏว า มี ก ารซื้ อ ขายหุ น ในช ว งเวลาที่ ห า ม ทั้ ง นี้ มี ก รรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารที่ ซื้ อ /ขาย
หลักทรัพยของบริษัท จํานวน 2 ทาน และไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย รับทราบการซื้อ/
ขายหลักทรัพยดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนด และไดรายงานการถือครองหลักทรัพยใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ
2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และการกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวย
การจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอ
บริษัทและผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยง
กัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออก
จากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระ
ดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจากหองประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผย
ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตาง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยดําเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มุงมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา
มั่นคงอยางยั่งยืน สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสิน

ของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตน จึงมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะไดรับการดูแลอยาง
เปนธรรมทุกฝาย และไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับผูบริหารและพนักงาน
 บริษัทและผูถือหุน
บริษัทเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับและ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความ
เชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตองและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมตามนโยบาย
การจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม การทํ า รายการระหว า งกั น มี ม าตรการป อ งกั น การขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ปอ งกันการใชขอมูลภายในเกี่ย วกับ ขาวสารที่เปนความลับ และหามกรรมการ ผูบ ริหาร และ
ผูปฏิบัติงานที่รับทราบขอมูลภายใน ไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซึ่งไดระบุแนว
ปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน
ในป 25523 บริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2552 ในอัตรา 5.00 บาทตอ
หุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 63.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจายใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งถือเปนการ
สรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง นอกจากนี้ บริษัทยังไดรายงานผลการดําเนินงานของ
กิ จ การเป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส และเป ด เผยการทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงในเงื่ อ นไขที่ เ สมื อ นทํ า กั บ
บุคคลภายนอกใหรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทอีกดวย
 ลูกคา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรม ใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา คํารองเรียน
ของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใส และดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา
 คูคา
บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขทางการคาตามกรอบกติกาการแขงขันที่สุจริตและเปน
ธรรม รักษาคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยคูคาจะไดรับการชําระเงินตามขอตกลงตรงตามกําหนดเวลา
และไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ ไมเรียกรับ หรือยินยอม
ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา



เจาหนี้
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอ เจา หนี้โดยเครง ครัด ในป ที่ผานมา บริษัท จายเงินใหกั บ
เจาหนี้การคาตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด และปจจุบันบริษัท
ไมมีเจาหนี้เงินกูใด ๆ
 พนักงาน
บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ดวยตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคา
และเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพาองคกรมุงไปสูความสําเร็จ บริษัทจึงมุงมั่นสงเสริมการฝกอบรม การพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง เพื่อเปนรากฐานในการสนับสนุนตอกลยุทธสําคัญทางธุรกิจของบริษัท
อยางตอเนื่อง พรอมกับสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละ
บุคคล ตลอดจนการสงพนักงานไปศึกษาระบบงานตาง ๆ จากคูคาของบริษัททั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหยั่งยืนและแขงขันไดในทุกสถานการณ รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนิ นงานและพั ฒ นา บริษัท ให ผ ลตอบแทนดวยความเป น ธรรม เหมาะสมกั บ ความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
บริษัทมีการดูแ ลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึง ถึงความปลอดภั ยตอ ชีวิ ต
สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดลอมภายในบริษัทอยูเปน
ประจํา อีกทั้งจัดเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อที่จะสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น เชน หองสมุด คารักษาพยาบาล การจัดการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท การประกัน
ชีวิตกลุมใหแกพนักงาน เงินบําเหน็จเกษียนใหกับพนักงานเมื่อเกษียนอายุการทํางาน โครงการเงินกูเพื่อที่อยู
อาศัยโดยรวมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะหในอัตราดอกเบี้ยต่ํา เปนตน
 คูแขงทางการคา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาโดยสุจริตและเปน
ธรรมภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษทั ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
 สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัท มี นโยบายสง เสริ ม สนั บ สนุนกิ จกรรมอั น เปนประโยชนต อ ชุม ชน และสั ง คมโดย
สวนรวม เพื่อเปนการสรางและปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคม
อยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2553 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน School Project ตอเนื่องเปนปที่ 4 โดยไดบริจาคสราง
โรงเรือนไกไขพรอมไกแมพันธุจํานวน 100 ตัวใหกับโรงเรียนบานหนองรัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ของนักเรียน จัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน ทั้งนี้บริษัทไดจัดกิจกรรมในหมูพนักงานเพื่อ
รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือโรงเรียนแหงนี้ดวย
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมอบเงินสนับสนุนเพื่อสวัสดิการใหแกกรมการแพทยทหารบกเปน
ประจําทุกป ปละ 50,000 บาท สําหรับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเพื่อสังคมทั่วไปนั้น บริษัทและพนักงานได
รวมกันบริจาคอยางสม่ําเสมอตลอดมา อาทิเชน รวมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อเวชภัณฑยาและขาวสาร อาหารแหง สง
ใหกับทหารที่ไปปฏิบัติหนาที่ทางภาคใต เปนตน
 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ในกรณีผูถอื หุนและผูมีสวนไดเสียมีประเด็นที่เปนหวงเกี่ยวของกับความถูกตองของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสารผานกรรมการผูจัดการที่โทรศัพท 0-2354-3333 หรือโทรสาร 0-2644-9550 หรือ
ที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบที่โทรศัพท 0-2354-3549 หรืออีเมล
suree@fareastddb.com ทั้งนี้ ผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท ซึ่ง
ในป 2553 ไมมีขอรองเรียนใดๆ จากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
หมวดที่ 4 เรื่อง การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐาน
การบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง
โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทาง
ที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได
เปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของ
บริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่
นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร
0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น

ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถื อหุน อยางแทจ ริง เมื่ อมีขอสรุป แลว บริษัทจะไดแ จงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ
คูสัญญา เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวน
ทันเวลาตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ
56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนน
การตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ
และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อ มีการเขารวมประชุม
คณะกรรมการคนละ 4,000 บาท/ครั้ง และคาตอบแทนประจําปจะเปนการจายใหแกกรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไมเกิน 6
ลานบาทตอป และไดจายไปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,186,000 บาท โดยบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ
เปนรายบุคคลไวในหัวขอการจัดการ ในรายงานประจําปและแบบ 56-1
 คาตอบแทนผูบริหาร
ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน

หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
5 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3 ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ
4 ทาน
(ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จํานวน 3 ทาน)
บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะคั ด เลื อ กกรรมการจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการ
ทํางานที่ไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการ ในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของ
บริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
กรรมการบริษัทไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ
ของบริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก
บริษัทไมไดกําหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป
หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ
และความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ ของกรรมการไมไดขึ้นอยูกับอายุ หรือจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง
จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง
บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่นไว
ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป ซึ่งปจจุบันบริษัท ไมมีกรรมการที่ดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัท จดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท จึงมั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด
เนื่องจากกรรมการไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ
และทําคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ดังตอไปนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูล คาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางหนึ่งปกอนวันที่มคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการ
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 8.
แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอทีป่ ระชุมผูถือหุน
เลขานุการบริษทั
บริษัทไดมอบหมายใหนางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท
เพื่อใหการบริหารงานของบริษทั ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

2.

บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผูนํา มีการกําหนดวิสัยทัศนของบริษทั ไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
กํากับดูแลกิจการของบริษทั ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท และผูถอื หุน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนปฏิบตั ิงานและงบประมาณ
ประจําป เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษทั ไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ได
กระทําโดยทุจริต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ หนวยงานของ
รัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงาน
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ
และผูบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็
ไดมีกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน
มีกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระเขามาชวย
ตรวจสอบถวงดุลดวย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทําหนางที่อยางอิสระได เชน
ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีสวนไดเสียในฐานะ CEO ดวย ประธานก็ตองไมเขารวมประชุมในเรื่อง
นั้นๆ และใหกรรมการรายอื่นทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ

ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทาง
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยไดนําผล
การตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง กอนรายงานเปน
บันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผล
ของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความ
เสี่ยงโดยประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการ
พิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทัง้ องคกร ใหอยูในระดับทีอ่ งคกรยอมรับได
และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพื่อรับทราบ
และรวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษทั ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทัง้ ป เลขานุการบริษัทจะ
สงจดหมายเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและ
ผูบริหารแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผูบ ริหารระดับสูงของ
บริษัทไดเขารวมประชุม เพื่อชี้แจงขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกทาน
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติม จากผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดทุกเรื่อง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม ผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท
พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
4. คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง
สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่
ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แตละชุดเปนอิสระกัน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการ
บริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวม
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการ
ปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต
บริษัทยังไดจัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อกรรมการใหมไดศึกษา ขอมูล
สําคัญของบริษทั นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ
ของตลท.และกลต. รวมทั้งเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆอยูสม่ําเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององคกร ใหมีความรูความสามารถและ
ประสบการณ ตรงกับความตองการของบริษทั และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษทั จึงไดมุงเนนและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงาน ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน เพื่อสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีคณ
ุ สมบัติตรงกับความตองการของบริษทั จัดทํา บรรยายหนาที่การทํางาน (Job
Description) เพื่อใหมคี วามชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
จูงใจใหพนักงานมุงมั่น แสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
และสงเสริมใหมีการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีหองสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบใหศึกษา
7. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ยอย สารสนเทศทาง
การเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําปและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัตอิ ยางสม่ําเสมอ และใช
ดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทาง

บัญชีมีความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมให
เกิดการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษทั และบริษัท
ยอย
8. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการรายงานและเปดเผยขอมูลของบริษทั ทัง้ ที่เกี่ยวกับ
การเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทั ใหมคี วามถูกตอง
ครบถวน เชื่อถือได และโปรงใส โดยไดเผยแพรผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอ มูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทที่ www.fareastddb.com
บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ แตไดกําหนดใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการ ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารตามที่นักลงทุนและผูทเี่ กี่ยวของตองการโดยสามารถติดตอไดที่ หมายเลข
โทรศัพท 0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อเี มล chailada@fareastddb.com
(5) การดูแลเรือ่ งการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(6) บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 189 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก
ดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
44 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
31 คน
- ฝายโปรดักชั่น
22 คน
- ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ
11 คน
ป 2553 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 139,837,862.- บาท (ไมรวมพนักงานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง

ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุก
ป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 164 (2/2554) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2553 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5
สวนคือ
1. องค ก รและสภาพแวดล อ ม บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน มี ก ารจั ด
โครงสรางขององคกร โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ อยางชัดเจน เพื่อที่จะชวยใหฝาย
บริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการทํางานที่ซับซอน มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณพนักงานให แ ก คณะกรรมการบริษัท ผูบ ริหารและพนักงานทุกคนพึง ปฏิบัติ บริษัทไดใ ห
ความสําคัญตอสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยทําประกันชีวิตกลุมใหกับพนักงานทุกคน รวมถึงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน
มี ก ารสื่ อ สารให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทราบถึ ง สถานการณ โ ดยการประชุ ม ในหน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ สรุ ป
สถานการณ การดําเนินกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
เพื่อหามาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจใน
การอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และ
ติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหาร ไดมีการกําหนด
มาตรการในการอนุมัติโดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการและผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
โดยมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่ว
ทั้งองคกร มีระบบงานตาง ๆ เชนบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจาง
การเปนนายหนาตัวแทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะ

เชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อใหระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดทันเหตุการณ บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร
และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนา
สํารองขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให
มั่ น ใจได ว า มาตรการและระบบการควบคุ ม ภายในนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู เ สมอ สามารถตอบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
2553 ไดใหความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและ
เหมาะสม ผูสอบบัญชีของบริษัท ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวขางตน

10. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในป 2553 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เป น ไปตามปกติข องการค า มิไ ดก ระทํ าเพื่ อ โอนผลประโยชน ข องบริษัท ฯ ไปยัง บุค คลที่ เกี่ ยวขอ งกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 155
(1/2553) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 พอสรุปไดดังนี้
- รายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก ารกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ด า นรายรั บ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5,062,000 บาท

- กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
โฆษณาและรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาทั่วไป
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2553 ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)

คาเชารับ

คาที่จอดรถรับ

คาที่ปรึกษารับ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

กรรมการรวมกัน

2,241,600.00

97,200.00

300,000.00

2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
(บริษัทรวม)

”

1,243,200.00

12,000.00

180,000.00

3. บจก.อินเตอร คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง (บริษัทรวม)

”

48,000.00

4. บจก.พินนาเคิล ทราเวิล

”

60,000.00

5. บจก.ชัยลดาดล

”

36,000.00

6. บจก.อิมเมจ เฟรส

”

168,000.00

7. บมจ.สหพัฒนพิบูล

”

176,662.61

รวม
เกณฑการคิดคาตอบแทน
คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ:
คาที่ปรึกษารับ:

3,973,462.61

84,000.00

109,200.00 564,000.00

ใชต ามราคาตลาด โดยพิ จ ารณาจากทํ า เลที่ ตั้ ง ลั กษณะสภาพและการใช
ประโยชนของทรัพยสิน
คํานวณจากตนทุนบวกกําไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยาก
งาย และขอบขายของการใหบริการ

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบ
กําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม และ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟาร
อีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายวิชัย รุจิตานนท)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ 2554

(1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย

หมายเหตุ

2553

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

%

2551

%

2553

%

2552

%

2551

%

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

125,800,407.18

10.71

เงินลงทุนชั่วคราว

226,433,391.00

19.28

77,701,020.87

7.03

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

415,208,057.29

35.36

465,611,365.76

42.11

งานตามสัญญาทีย่ ังไมไดเรียกเก็บ

3,129,118.73

0.27

11,004,700.33

1.00

3,470,178.58

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

155,351,253.78

14.05

242,052,063.55

27.09

53,980,756.70

6.45

76,210,925.86

9.91

129,744,436.90

19.98

26,169,324.22

2.93

206,433,391.00

24.67

76,505,810.96

9.95

25,000,000.00

3.85

253,490,938.16

28.37

256,764,087.62

30.69

289,419,439.02

37.63

178,385,244.16

27.47

0.39

2,886,510.27

0.35

10,689,955.61

1.39

3,392,468.18

0.52

13,852,051.48

1.18

7,057,709.97

0.64

6,537,178.10

0.73

8,210,565.18

0.98

4,894,339.38

0.64

5,543,574.71

0.85

784,423,025.68

66.81

716,726,050.71

64.82

531,719,682.61

59.52

528,275,310.77

63.14

457,720,470.83

59.51

342,065,723.95

52.67

2,925,500.00

0.25

12,194,100.00

1.10

6,792,142.00

0.76

925,500.00

0.11

10,194,100.00

1.33

4,792,142.00

0.74

18,122,462.07

2.17

16,392,762.07

2.13

16,392,762.07

2.52

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ิดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุทธิ
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

75,764,529.59

6.45

66,328,197.40

6.00

-

-

58,053,803.37

6.50

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

107,170,747.60

9.13

93,811,918.95

8.48

92,551,132.67

10.36

107,170,747.60

12.81

93,811,918.95

12.20

91,651,132.67

14.11

ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

203,629,943.97

17.34

216,427,057.14

19.57

203,998,810.43

22.83

182,028,854.15

21.76

190,882,393.78

24.82

194,432,907.37

29.94

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

229,612.46

0.02

238,974.88

0.02

265,915.96

0.03

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

102,376.64

0.02

389,720,333.62

33.19

389,000,248.37

35.18

361,661,804.43

40.48

308,349,940.46

36.86

311,383,551.44

40.49

307,371,320.75

47.33

1,174,143,359.30

100.00

1,105,726,299.08

100.00

893,381,487.04

100.00

836,625,251.23

100.00

769,104,022.27

100.00

649,437,044.70

100.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2553

%

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2551

%

2553

%

2552

%

2551

%

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

301,199,067.95

25.65

315,132,912.46

28.50

173,369,394.62

19.41

179,914,124.00

21.50

176,713,727.18

22.98

106,044,573.68

16.33

81,690,256.24

6.96

71,937,483.77

6.51

44,577,401.50

4.99

59,749,533.82

7.14

46,547,693.15

6.05

19,439,734.99

2.99

382,889,324.19

32.61

387,070,396.23

35.01

217,946,796.12

24.40

239,663,657.82

28.65

223,261,420.33

29.03

125,484,308.67

19.32

206,000.00

0.02

206,000.00

0.02

206,000.00

0.02

495,500.00

0.06

495,500.00

0.06

495,500.00

0.08

383,095,324.19

32.63

387,276,396.23

35.02

218,152,796.12

24.42

240,159,157.82

28.71

223,756,920.33

29.09

125,979,808.67

19.40

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

6.78

75,000,000.00

8.40

75,000,000.00

8.96

75,000,000.00

9.75

75,000,000.00

11.55

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

6.78

74,790,000.00

8.37

75,000,000.00

8.96

75,000,000.00

9.75

75,000,000.00

11.55

สวนของผูถ ือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

95,000,000.00

8.09

95,000,000.00

8.59

93,670,000.00

10.48

95,000,000.00

11.36

95,000,000.00

12.35

95,000,000.00

14.63

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

72,561,509.46

6.18

58,963,469.46

5.33

58,967,220.18

6.60

72,561,509.46

8.67

58,963,469.46

7.67

58,967,220.18

9.08

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจดั สรร
รวมสวนของผูถ ือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

7,500,000.00

0.64

7,500,000.00

0.68

7,500,000.00

0.84

7,500,000.00

0.90

7,500,000.00

0.98

7,500,000.00

1.15

521,023,199.66

44.37

463,138,479.66

41.89

422,802,995.57

47.33

346,404,583.95

41.40

308,883,632.48

40.16

286,990,015.85

44.19

771,084,709.12

65.67

699,601,949.12

63.27

657,730,215.75

73.62

596,466,093.41

71.29

545,347,101.94

70.91

523,457,236.03

80.60

-

-

-

-

-

-

19,963,325.99

1.70

18,847,953.73

1.70

17,498,475.17

1.96

791,048,035.11

67.37

718,449,902.85

64.98

675,228,690.92

75.58

596,466,093.41

71.29

545,347,101.94

70.91

523,457,236.03

80.60

1,174,143,359.30

100.00

1,105,726,299.08

100.00

893,381,487.04

100.00

836,625,251.23

100.00

769,104,022.27

100.00

649,437,044.70

100.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
กําไรขั้นตน
รายไดเ งินปนผล
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริการและบริหาร

2553

%

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2551

%

2553

%

2552

%

2551

%

623,767,942.43

100.00

647,725,526.07

100.00

564,505,380.41

100.00

424,140,076.77

100.00

410,701,869.63

100.00

359,007,057.85

100.00

(265,332,497.23)

(42.54)

(313,711,955.63)

(48.43)

(270,284,096.71)

(47.88)

(165,357,987.38)

(38.99)

(177,551,847.51)

(43.23)

(157,885,600.21)

(43.98)

358,435,445.20

57.46

334,013,570.44

51.57

294,221,283.70

52.12

258,782,089.39

61.01

233,150,022.12

56.77

201,121,457.64

56.02

2,689,908.95

0.43

5,388,232.00

0.83

3,351,253.15

0.59

24,647,484.95

5.81

26,449,144.00

6.44

24,202,165.15

6.74

49,848,577.85

7.99

40,278,473.55

6.22

46,813,101.41

8.29

24,214,915.42

5.71

22,190,362.88

5.40

26,357,656.71

7.34

410,973,932.00

65.89

379,680,275.99

58.62

344,385,638.26

61.01

307,644,489.76

72.53

281,789,529.00

68.61

251,681,279.50

70.10

(271,317,758.44)

(43.50)

(262,388,604.15)

(40.51)

(246,284,667.15)

(43.63)

(189,123,417.04)

(44.59)

(186,392,997.19)

(45.38)

(174,830,360.21)

(48.70)

คาตอบเทนผูบริหาร

(28,623,350.00)

(4.59)

(28,012,275.00)

(4.32)

(24,721,650.00)

(4.38)

(26,089,850.00)

(6.15)

(24,848,275.00)

(6.05)

(21,622,150.00)

(6.02)

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเ สีย

111,032,823.56

17.80

89,279,396.84

13.78

73,379,321.11

13.00

92,431,222.72

21.79

70,548,256.81

17.18

55,228,769.29

15.38

17,556,308.19

2.81

15,497,706.03

2.39

10,272,470.88

1.82

128,589,131.75

20.61

104,777,102.87

16.18

83,651,791.99

14.82

92,431,222.72

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเ สีย
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน

21.79

70,548,256.81

-

17.18

55,228,769.29

-

15.38

(1,952.05)

(0.00)

(2,294.52)

(0.00)

กําไรกอนภาษีเ งินไดนิตบิ คุ คล

128,587,179.70

20.61

104,774,808.35

16.18

83,651,791.99

14.82

92,431,222.72

21.79

70,548,256.81

17.18

55,228,769.29

15.38

ภาษีเ งินไดนิตบิ คุ คล

(30,194,987.44)

(4.84)

(23,392,445.70)

(3.61)

(19,453,669.18)

(3.45)

(17,410,271.25)

(4.10)

(11,154,640.18)

(2.72)

(7,931,721.30)

(2.21)

98,392,192.26

15.77

81,382,362.65

12.56

64,198,122.81

11.37

75,020,951.47

17.69

59,393,616.63

14.46

47,297,047.99

13.17

95,384,720.00

15.29

77,870,484.09

12.02

60,031,798.58

10.63

75,020,951.47

17.69

59,393,616.63

14.46

47,297,047.99

13.17

3,007,472.26

0.48

3,511,878.56

0.54

4,166,324.23

0.74

98,392,192.26

15.77

81,382,362.65

12.56

64,198,122.81

11.37

กําไรสุทธิ

-

-

-

การปนสวนกําไร
สวนทีเ่ ปนของผูถอื หุนบริษัทใหญ
สวนทีเ่ ปนของผูถอื หุนสวนนอยของบริษัทย อย

75,020,951.47

17.69

59,393,616.63

14.46

47,297,047.99

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรสุทธิสวนทีเ่ ปนของผูถอื หุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก (หุน)

12.72

10.38

8.03

10.00

7.92

6.31

7,500,000.00

7,500,000.00

7,479,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

13.17

บริษท
ั ฟารอีสท ดีดบ
ี ี จํากัด (มหาชน) และบริษท
ั ยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2553

2552

2551

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอ
 นภาษีเงินไดนิติบุคคล

128,587,179.70

104,774,808.35

83,651,791.99

92,431,222.72

70,548,256.81

55,228,769.29

14,159,077.71

14,850,414.83

15,405,977.79

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา

21,324,393.13

20,903,029.31

19,251,392.40

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

(17,556,308.19)

(15,497,706.03)

(10,272,470.88)
-

-

1,111,021.34

-

หนี้สงสัยจะสูญ

-

กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

(161,300.00)

-

-

(161,300.00)

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนชัว่ คราว

-

-

8,423.60

-

-

16,200.00

(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอืน
่

1,111,021.34

-

258,629.75

(164,537.00)

(265,402.50)

26,250.00

(1,029,221.25)

(4,400.00)

กําไรจากการขายอุปกรณ

(203,726.55)

(2,221,078.26)

(1,461,074.32)

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น

461,613.58

(86,723.56)

(42,321.77)

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
่

เงินปนผลรับจากบริษท
ั ยอยและบริษท
ั รวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน
่
ตนทุนทางการเงิน

-

-

(3,351,253.15)

258,629.75

(164,537.00)

(265,402.50)

(2,000.00)

(4,400.00)

(203,868.55)

(1,747,655.55)

(336,347.59)

463,260.49

(87,124.41)

(40,429.78)

(21,957,576.00)

(21,060,912.00)

(20,850,912.00)

(2,689,908.95)

(5,388,232.00)

(3,351,253.15)

-

(2,689,908.95)

(5,388,232.00)

1,952.05

2,294.52

130,210,074.52

102,403,655.42

87,353,385.37

82,460,837.17

58,059,232.02

45,640,902.06

-

-

-

-

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา

49,915,444.89

(213,144,725.38)

10,101,266.79

32,192,090.91

(112,058,091.79)

(16,286,702.34)

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ

7,875,581.60

(7,534,521.75)

(2,379,990.95)

7,803,445.34

(7,297,487.43)

(2,315,587.55)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(7,904,828.07)

(41,421.97)

(176,857.80)

(4,614,193.07)

649,235.33

(151,641.05)

เงินฝากสถาบันการเงินที่ตด
ิ ภาระค้ําประกัน

9,268,600.00

(5,401,958.00)

(2,792,142.00)

9,268,600.00

(5,401,958.00)

(2,792,142.00)

9,362.42

26,941.08

(20,431.00)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน
่

-

-

-

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2553

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2553

2552

2551

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิตบ
ิ ุคคล
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(13,933,844.51)

141,763,517.84

(24,943,273.58)

3,200,396.82

70,669,153.50

4,645,523.50

24,890,947.68

(882,788.94)

8,911,341.70

25,524,259.80

(5,268,554.70)

180,085,914.35

42,962,434.92

66,259,167.89

139,222,518.87

30,144,343.43

12,669,098.53

(25,679,700.85)

(22,258,401.01)

(21,549,789.79)

(13,105,047.78)

(9,721,921.82)

(9,229,688.57)

1,450,196.58

-

155,856,410.08

20,704,033.91

(148,732,370.13)

(51,531,696.65)

(6,157,175.89)

440,000.00

1,283,242.77

-

-

45,149,378.10

127,400,713.86

20,422,421.61

3,439,409.96

10,419,202.34

(129,927,580.04)

(51,505,810.96)

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

12,313,040.63

-

-

10,453,263.74
10,277,600.00

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม

8,119,976.00

7,223,312.00

7,013,312.00

21,957,576.00

21,060,912.00

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

2,689,908.95

5,388,232.00

3,351,253.15

2,689,908.95

5,388,232.00

3,351,253.15

(8,298,871.14)

(32,519,151.03)

(13,210,753.16)

(5,329,239.62)

(11,168,909.24)

(8,461,232.29)

2,244,953.27

1,221,214.94

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

227,570.09
(19,418.40)
-

(2,000,000.00)
3,329,221.25

(2,340,825.00)
4,400.00

(2,162,400.00)

(2,162,400.00)

(2,162,400.00)

(148,175,604.63)

(70,027,529.16)

16,608,444.90

227,570.09
(1,729,700.00)
(19,418.40)
(112,130,883.02)

1,747,663.55
(2,000,000.00)
2,000.00
(36,475,912.65)

20,850,912.00

336,448.59
(2,340,825.00)
4,400.00
34,471,820.19

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายดอกเบี้ยจาย
รับชําระทุนหุนสามัญเพิ่มทุน
จายเงินปนผล

500,000.00

1,000,000.00

-

-

-

-

(500,000.00)

(1,000,000.00)

-

-

-

-

(1,952.05)

(2,294.52)

-

-

-

-

-

-

-

-

270,300.00

-

(37,500,000.00)

(37,375,020.00)

(37,385,100.00)

(37,500,000.00)

(37,480,020.00)

(37,490,100.00)

(37,231,652.05)

(37,377,314.52)

(37,385,100.00)

(37,500,000.00)

(37,480,020.00)

(37,490,100.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(29,550,846.60)

(86,700,809.77)

24,372,723.00

(22,230,169.16)

(53,533,511.04)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

155,351,253.78

242,052,063.55

217,679,340.55

76,210,925.86

129,744,436.90

129,323,306.75

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

125,800,407.18

155,351,253.78

242,052,063.55

53,980,756.70

76,210,925.86

129,744,436.90

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

421,130.15

(ข) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2553

2552

2551

2553

2552

2551

อัตรากําไรสุทธิตอยรายไดคานายหนาและบริการ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

15.77
8.63

12.56
8.14

11.37
7.15

17.69 14.46
9.34 8.37

13.17
7.23

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

13.04

11.68

9.64

13.14 11.14

9.07

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

12.72

10.38

8.03

10.00

7.92

6.31

105.77

96.06

90.28

79.53 72.71

69.79

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร

มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท)
อัตราสวน/เครื่องแสดงสภาพคลอง
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = CA - CL (MILLION)

401.53 329.66 313.57

288.61 234.46 216.09

อัตราสวนสภาพคลอง

2.05 : 1 1.83 : 1 2.44 : 1

2.37: 1 2.03 : 1 2.72 : 1

อัตรสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

2.00 : 1 1.81 : 1 2.39 : 1

2.15 : 1 1.98 : 1 2.64 : 1

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.48 : 1 0.54 : 1 0.32 : 1

0.39 : 1 0.41 : 1 0.24 : 1

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถอื หุน

-

-

-

-

-

-

(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในป 2553 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย จํานวน 358.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 24.42 ลานบาทหรือรอยละ 7.31 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 98.39 ลานบาท เพิ่มจากป 2552 จํานวน 17.01 ลานบาทหรือรอยละ 20.90
รายไดรวมของบริษัท
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา รายไดเงินปนผล รายไดอื่น และสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 693.86 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีจํานวน 708.89 ลานบาท ลดลง 15.03 ลานบาท หรือรอยละ 2.12 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ป 2553 บริษัทฯ และบริษทั ยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 623.77 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีจํานวน 647.73 ลานบาท ลดลง 23.96 ลานบาท หรือรอยละ 3.70 เนื่องจากรายไดจาก
การใหบริการและคานายหนาของบริษทั ยอย มียอดรายไดลดลงจากปกอน แตในขณะเดียวกันรายไดจากการ
ใหบริการและคานายหนาของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 13.44 ลานบาท หรือรอยละ 3.27 เปนผลมาจาก
ลูกคาที่มอี ยูเดิมหลายรายไดใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
- รายไดอื่น
ในป 2553 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 70.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 8.93 ลานบาท หรือรอยละ 14.60 ซึ่งเปนผลมาจาก
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสวนลดรับทางการคาเพิ่มมากจากป 2552
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ในป 2553 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 17.56 ลานบาท เพิ่ม
จากป 2552 จํานวน 2.06 ลานบาทหรือรอยละ 13.28 เปนมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทยอย
- รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลในป 2553 จํานวน 2.69 ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 2.70 ลานบาท หรือรอย
ละ 50.09
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับป
2553 บริษทั ฯ และบริษทั ยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 565.28 ลานบาท ลดลงจากปกอน 38.84 ลานบาท หรือรอย
ละ 6.43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการและคานายหนาจํานวน 265.33 ลานบาท ลดลงจากป
กอน 48.38 ลานบาท หรือรอยละ15.42 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนการใหบริการและคานายหนาของ
บริษัทยอย เนื่องจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทยอยลดลงในป 2553 และในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ตนทุนจากการใหบริการและคานายหนาลดลงจํานวน 12.19 ลานบาท หรือรอยละ 6.87 ขณะที่
รายไดจากการใหบริการและคานายหนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารตนทุนในการผลิต
ชิ้นงานโฆษณาโดยใหใชตนทุนการผลิตชิ้นงานจากบุคคลากรภายในบริษัทมากกวาการวาจางบุคคลภายนอก
- คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 299.43 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.54 ลาน
บาท หรือรอยละ 3.29 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 98.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.01 ลานบาทหรือ
รอยละ 20.90
- กําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนบริษทั ใหญ สําหรับป 2553 จํานวน 95.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 17.51 ลานบาท หรือรอยละ 22.49
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย สําหรับป 2553 จํานวน 3.01 ลานบาท
ลดลงจากป 2552 จํานวน 0.50 ลานบาท หรือรอยละ 14.36
ฐานะการเงิน
- สินทรัพย บริษทั ฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2553 จํานวน 1,174.14 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 68.42 ลานบาท หรือรอยละ 6.19 สินทรัพยหลักของบริษทั ฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหนี้การคา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ 415.21 ลานบาท ลดลงจากปกอน 50.40 ลานบาทหรือ
รอยละ 10.83 ในระหวางป 2553 บริษทั ฯ และบริษัทยอยสามารถบริหารการเก็บหนี้ไดดี ทําใหยอดลูกหนีก้ ารคา
ณ สิ้นปมีจํานวนที่ลดลง
- เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นป 2553 จํานวน 226.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 148.73 ลานบาทหรือรอยละ 191.42 เปนผลมาจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได บริษัทฯ และบริษทั ยอยจึง
ฝากเงินไวกับสถาบันการเงินชั้นนํา ประเภทเงินฝากประจํา จํานวน 40.20 ลานบาท และประเภทตั๋วแลกเงิน
จํานวน 186.24 ลานบาท

- หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนีส้ ินรวม ณ วันสิ้นป 2553 จํานวน 383.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.18
ลานบาทจากป 2552 หรือรอยละ 1.08 บริษัทฯ และบริษทั ยอยมีเจาหนี้การคาจํานวน 301.20 ลานบาท ลดลงจาก
ป 2552 จํานวน 13.93 ลานบาท หรือรอยละ 4.42 ซึ่งสาเหตุของเจาหนี้การคาลดลง เนื่องจากการที่บริษัทไดใช
ตนทุนภายในในการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยลดการวาจางบุคคลภายนอก ทําใหมีเจาหนี้การคางานผลิตชิ้นงาน
โฆษณาลดลง และเจาหนี้การคาสื่อโฆษณาก็ลดลงเนื่องจากจายเงินคาสื่อโฆษณาลวงหนาเพื่อใหไดสวนลดเงิน
สดทางการคา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2553 จํานวน 81.69 ลานบาท เพิ่มจากป 2552
จํานวน 9.75 ลานบาทหรือรอยละ 13.55 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานคางจาย และ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายป 2553
- สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย ณ วันสิ้นป 2553 จํานวน 791.05 ลานบาทเพิ่มจากป
2553 จํานวน 72.60 ลานบาทหรือรอยละ 10.10 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสนเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
155.35
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
155.86
- กิจกรรมลงทุน
(148.18)
- กิจกรรมจัดหาเงิน
(37.23)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
(29.55)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2553
125.80
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงรอยละ 19.02 จาก 155.35 ลานบาท ณ สิ้นป 2552 เปน 125.80
ลานบาท ณ สิ้นป 2553 สาเหตุหลักทีฐ่ านะเงินสดลดลงมีดังนี้
- เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจําและบัญชีตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น 148.73 ลานบาท
- ลูกหนี้การคาลดลง 49.92 ลานบาท

(3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2553
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
- บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม 432,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม 140,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) (บริษทั ยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม
93,000.00 บาท
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี -

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี –

สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอ มูลประจําป 2553 ฉบับนี้แ ลว และดวยความ
ระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ ได
เป ด เผยขอ มูล ในสว นที่ เป น สาระสํ าคั ญ ทั้ ง ของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยอย างถู ก ตอ งครบถว นแล ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบดั ง กล า ว และบริ ษั ท ฯ ได แ จ ง ข อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 23
กุมภาพันธ 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดีย วกันกับที่บ ริษัท ฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางมาลี ลีลาศิริวงศ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางมาลี ลีลาศิริวงศ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ได
รับรองความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

นายแดน

ศรมณี

กรรมการผูจัดการ

………………………………..

2.

นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการ

………………………………..

3.

นางมาลี

ลีลาศิริวงศ

กรรมการผูรับมอบอํานาจ

………………………………..

เอกสารแนบ 1 (หนา 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
63  ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบํณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin
State University at Superior, U.S.A.
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
- Director Certification Program
(DCP) 68/2005

%
การถือหุน
4.90

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล

ประสบการณ
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
2515-ปจจุบัน
 ประธานกรรมการบริหาร
13 พฤษภาคม 2553  ประธานกรรมการ
2550-ปจจุบัน
 กรรมการอิสระ

2532-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการ

2539-ปจจุบัน

 กรรมการ

2539-ปจจุบัน

 กรรมการ

2546-ปจจุบัน

 กรรมการ

บริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี
 จํานวน 16 บริษัท

 บจก.เฟมไลน
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคชั่น
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดยฟารอีสท
 บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ
ไทย)

เอกสารแนบ 1 (หนา 2)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
2. นายวศิน เตยะธิติ
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
62  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

%
การถือหุน
0.23

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2540-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
3. นายแดน ศรมณี
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
แคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 55/2006

0.53

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
 จํานวน 4 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
 กรรมการ
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
 ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
 ประธานกรรมการ
 บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ
ไทย)
บริษัทจดทะเบียน
 ไมมี
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
 ไมมี
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
 ไมมี
ของบริษัท

เอกสารแนบ 1 (หนา 3)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
4. นายรูดิเก ไรนิเก
 กรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
 กรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
71  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of
Hamburg Germany
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 65/2007
56  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

%
การถือหุน
0.18

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

0.05

-

ชวงเวลา

2552-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 ไมมี
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
 จํานวน 1 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
 ไมมี
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

 บมจ.ไทยวาโก
 จํานวน 8 บริษัท
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 4)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
 กรรมการ
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
56  ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 2/2003

%
การถือหุน
0.03

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

2532-ปจจุบัน
2533-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน

7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
 กรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน
สหรัฐอเมริกา
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 55/2006

3.61

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

2547-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 กรรมการ

บริษัท
 ไมมี
 จํานวน 1 บริษัท

 บจก.เฟมไลน
 บจก.อิมเมจเฟรส
 บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ
ไทย)
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
 ไมมี
 จํานวน 3 บริษัท

 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1 (หนา 5)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

9. นายอมร อัศวานันท
 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
63  ปริญญาโทบัญชี Western Illinois
University, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
62  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท
สหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 4/2003

%
การถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2539-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน

-

2542-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน
2548-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็นเตอรไพรส
 จํานวน 4 บริษัท
 ไมมี

 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
 บมจ.ประชาอาภรณ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
 จํานวน 1 บริษัท
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 6)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
11. นายสรโชต อําพันวงษ
 กรรมการอิสระ

12. นายอาทร เมฆนพรัตน
 กรรมการ
 ผูจัดการทั่วไป

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
64  อัสสัมชัญพาณิชย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
45

53

 ปริญญาตรีสาขาศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ปริญญาโท สาขาการออกแบบสื่อสาร
Pratt Institute, New York, USA.
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 85/2010
 ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

%
การถือหุน
-

0.10

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

-

2539-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
-

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัท
 ไมมี
 จํานวน 3 บริษัท
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี

 บจก.แกรนดมา คอมมิวนิเคชั่น
 บจก.เยส คอมมิวนิเคชั่น
 บจก.บิ๊ก มามา เฮาส
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 7)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
13. นายอนุพล ภูวพูนผล
 ผูอํานวยการฝายบริหารงาน
ลูกคา (2547-ปจจุบัน)

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
50  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
 ผูอํานวยการบริหารฝาย
วางแผนกลยุทธและวิจัย
(2548-ปจจุบัน)

41

15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
 ผูจัดการฝายบัญชี
(2541-ปจจุบัน)

50

 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก
Development Administration
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

%
การถือหุน
-

-

-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

-

-

ชวงเวลา

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัท
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 จํานวน 1 บริษัท
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 8)

ผูบริหารของบริษัทฯ
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย
บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี
บจก.เฟมไลน บจก.แรพ คอลลินส
1
2
3
4
5
A
B
C
D
//
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
X, // , /
X, //
//
//, /
//
//
//
x
0
//
x, //, /
//
//
2. นายวศิน
เตยะธิติ
*, // , /
x, //
3. นายแดน
ศรมณี
**, // , /, 00
4. Mr. Rudiger Reinecke
//
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
//
6. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
// , /, 00
// , /
// , /
//
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
// , /, 00
//
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
// , #, 0
0
//
9. นายอมร
อัศวานันท
// , #, 0
0
10. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
// , #, 0, 00
11. นายสรโชต อําพันวงษ
//, #
12. นายอาทร
เมฆนพรัตน
//, /
13. นายอนุพล ภูวพูนผล
/
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
/
X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผูจัดการ // = กรรมการ / = ผูบริหาร # = กรรมการอิสระ
0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง
ชอง 1 = บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ชอง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ชอง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ ชอง 4 = บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสทฯ (ประเทศไทย)
D = บจก.ชัยลดาดล
E = บจก.พินนาเคิล ทราเวิล
ชอง 5 = บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ B = บมจ.สหพัฒนพิบูล C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
รายชื่อกรรมการ

E
//

//
//

เอกสารแนบ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ
บจก. เฟมไลน จํากัด
นายบุญชัย
โชควัฒนา
X
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
**, /
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
//
นางเกษแกว
อิทธิกุล
/
นางพรรณพิศ
จันทรเอียง
/
นายรัชพงค
งามพิสัย
/

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อกรรมการ
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายวศิน
เตยะธิติ
นายวีระพล
หรือตระกูล
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
นายปเตอร จอหน รอวลิ่งส
นางสาวเยา ไล ซาน แดพพิน

หมายเหตุ :

X
**
/
//

=
=
=
=

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บจก. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)
//
//
/
/
//
//

เอกสารแนบ 3

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน ไดแกนายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท และ นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ในขอบเขตและหนาที่ ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมพิจารณาตามวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้งโดย

1. นายขจรศักดิ์
2. นายอมร
3. นายวิชิต

วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท

เขารวมประชุม 4 ครั้ง
เขารวมประชุม 4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3 ครั้ง

มีผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมตามวาระที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาสอบทาน ใหขอสังเกตุและขอเสนอแนะ ในวาระตาง ๆ สรุปไดดังนี้
1. ไดสอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบัญชีป 2553 เพื่อใหมั่นใจวางบ
การเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2. ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความเห็นวาบริษัทไดดําเนินการอยางถูกตอง
สมเหตุสมผล
3. ได ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนการ
ตรวจสอบประจําป พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ
เพื่อใหงานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายวิชัย รุจิตา
นนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย วิวรรธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/
หรื อ นายบรรจง พิ ช ญประสาธน ผู สอบบั ญชีรั บอนุ ญาตเลขที่ 7147 แหง บริ ษัท เอเอ็ น เอส ออดิท จํ ากั ด เป น ผู มี
คุณสมบัติและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคาสอบบัญชีปละ 432,000 บาท เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป
ในการปฏิบัติงานตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใด ๆ อันเปนสาระสําคัญที่
จะมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท และไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแลว

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อื่น ๆ
- ไมมี –

