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สวนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
 

(1) ขอมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท  บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
ที่ต้ังสํานักงาน 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ประกอบธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001528 
โทรศัพท (66) 2 354  3333 
โทรสาร (66) 2 644  9551 
Website www.fareastddb.com 
E-mail Address fareast@fareastddb.com 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 

 
(2) ขอมูลของนิติบคุคลท่ีบริษทั ถอืหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป ของจํานวนหุนทีจํ่าหนายไดแลวท้ังหมด    

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 อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน 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 อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง จํากัด 
 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1 
 ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษทัอื่น 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 ซ้ือ-ขาย และวางแผนส่ือโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 2,000,000 หุน เปนเงิน 20 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 33.33% 
6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด 
 163 อาคารรัชภาคย ช้ัน 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) บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,7 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
 ผูสอบบัญช ี
 นายวิชัย  รุจิตานนท  และ/หรือ นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน 

 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
 100/72  ช้ัน 22 เลขท่ี 100/2  อาคารวองวานิช บี ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

 

2.  ปจจัยความเส่ียง    
 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการพ่ึงพาลูกคารายใหญ 
บริษัทมีลูกคารายใหญ 4 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) 

จํากัด  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด และบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมี
สัดสวนรวมท้ังหมดเปน 55.0 % ของรายไดทั้งหมด 

ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกคาดังกลาว หรืออาจสูญเสียรายไดบางสวนจาก
ลูกคาเหลาน้ี ซ่ึงอาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัท 

อยางไรก็ตาม ลูกคารายใหญ 3 ใน 4 ราย เปนลูกคาของบริษัท มาเปนเวลานานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัท
ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคาอยางตอเน่ือง บริษัทเช่ือมั่นวาลูกคารายใหญทั้ง 4 
รายน้ี จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต 

 
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ       
จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปญหาทางการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงภัยธรรมชาติ สงผลตอ

ความมั่นใจของผูบริโภคและภาคธุรกิจภายในประเทศ ซ่ึงอาจทําใหลูกคาบางรายลดงบประมาณในการทํา
โฆษณาและประชาสัมพันธ  เน่ืองจากเปนตนทุนที่ลดงายซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัท 

 



 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน 
ธุรกิจโฆษณาเปนธุรกิจที่มีขอจํากัดในเร่ืองของการพึ่งพากําลังมันสมองและทักษะของคนเปนทรัพยากร

หลักซ่ึงบุคลากรที่มีความชํานาญและความสามารถเปนพิเศษทางดานความคิดสรางสรรคและการวางแผนการ
ส่ือสารน้ัน นับวามีจํานวนคอนขางจํากัด 

ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ ดวยการจัดอบรม
พนักงานอยางตอเน่ือง เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ รวมไปถึงการเพิ่มพูนความรูใหม ๆ สําหรับการ
บริหารงานและการบริหารลูกคา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยใหความสําคัญกับการ
วางแผนงานกลยุทธทางการส่ือสาร การคิดเชิงสรางสรรคในทุกขั้นตอนของการทํางาน และการรับมือกับตลาด
และส่ือยุคใหม 

บริษัทไดมีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคูแขง รวมถึง
การจัดกิจกรรม สันทนาการภายในบริษัทอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ของพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทํางานอยางมีความสุขและไดรับผลตอบแทนอยาง
เหมาะสม 

 
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค 
ในปจจุบัน ลูกคาระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโนมที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งน้ีเพ่ือให

การส่ือสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการงายตอการติดตอและรวมมือภายในเครือขายบริษัท
โฆษณาน้ัน ๆ โดยการที่บริษัท ทําสัญญาทางการคากับดีดีบี เวิลดไวด น้ัน  ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตามถาหากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาคมีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทใน
เครือขายดีดีบีทั้งหมด จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 
ความเสี่ยงจากการลงทุน 
บริษัท รวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังกระจายไปในธุรกิจ

อื่นที่เก่ียวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน รวมทั้งเปนการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียง ถึงแมโครงสรางการถือ
หุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัท ก็ไมมีอํานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัทในการบริหารและ
ตัดสินใจ 

บริษัท ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทก็มี
การต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท  

 



 

ความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงทางดานอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลกระทบตอ

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย และกระแสเงินสดในปปจจุบันและในอนาคต  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ไมมีเงินกูยืมหรือหน้ีสินที่ตองจายดอกเบ้ียเปนจํานวนเงินที่มี

สาระสําคัญ  ดังน้ันปจจุบันบริษัท จึงไมมีความเส่ียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนนัยสําคัญ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัท มีนโยบายการใหสินเช่ืออยางระมัดระวัง โดยมีการทําสัญญาหรือเอกสารรับรองในการใหสินเช่ือ

ตาง ๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชําระเงินของลูกหน้ีการคาอยางใกลชิด จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยาง
เปนสาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหน้ี 
 

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ     
  

ลักษณะของธุรกิจที่บริษัท และบริษัทยอยดําเนินกิจการอยู เปนธุรกิจการส่ือสารที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ดังนี้ 

1. การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร 
 บริษัท มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในดานการส่ือสาร ที่ครอบคลุมการส่ือสารในทุกดานไมวาจะ

เปนการประชาสัมพันธ การส่ือสารการตลาด การส่ือสารเชิงสรางสรรค การโฆษณา และการส่ือสารในระดับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) โดยเร่ิมจากการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานของการตลาด
ที่มีผลกระทบตอยี่หอตราสินคาหรือแบรนด  โดยทางบริษัท  ไดใชเคร่ืองมือลิขสิทธ์ิเฉพาะทั่วโลกของ 
ดีดีบี คือ แบรนดคอนวิคช่ัน สปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) เปนสูตรเฉพาะในการคนหารากฐาน
ที่มั่นคงใหกับแบรนดของลูกคา รวมกับอารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard ®) ในการวางแผนการส่ือสาร  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและการสังเกตการณผานเคร่ืองมือ
ลิขสิทธ์ิ ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เช่ียวชาญของบริษัท 

2. การรับจางทําของ  
 บริษัทฯ รับจางผลิตช้ินงานโฆษณา  ตามแผนการส่ือสาร ไมวาจะเปน  ภาพยนตรโฆษณา  

สปอตวิทยุ ช้ินงานส่ิงพิมพ แผนพับ ส่ือดิจิตอล ฯลฯ  และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบ
รวมไปถึงการทําแผนประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูล และการทําการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) เปนตน 
  



 

3. นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา 
 บริษัท จะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของส่ือโฆษณา) ในการลงส่ือ

โฆษณาตางๆ เชน ส่ือทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสารส่ือกลางแจง และส่ือดิจิตอล เปนตน โดยบริษัทฯ 
จะไดรับรายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน  

 
การเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ในป 2553 

- ไมมี – 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท 
 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)     

เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยท่ัวไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการสื่อสารและช้ินงาน
ที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผน
กลยุทธเพ่ือกําหนดแนวคิดในการส่ือสาร  การผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อส่ือโฆษณา การ
ประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบในการส่ือสารดานอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการส่ือสารผานทางการวิจัย 
 
บริษทั เฟมไลน จํากัด    

เปนบริษัทยอยของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานการส่ือสารการตลาด  
แบบครบวงจร ต้ังแตการวิจัยเพ่ือวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด  การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การ
ผลิตช้ินงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซ้ือส่ือ ในปที่ผานมาทางบริษัทไดเปดแผนกใหมคือ แผนกส่ือดิจิตัล
เพ่ือใหบริการในดานส่ือดิจิตัลอยางครบวงจร ทั้งในสวนของการวางกลยุทธ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน 
และ ซ้ือ ส่ือ เ พ่ือตอบสนองและ เท าทัน กับพฤติกรรมในการบริโภค ส่ือของกลุ มลู กค า ในปจ จุบัน 
ภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทยลูกคาใหดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งน้ี
บริษัท  มีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง 
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวน  กวางขวางและหลากหลาย 
 
  



 

บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด    
แรพ  ประเทศไทย เปนบริษัทในเครือของ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เร่ิมดําเนินธุรกิจในป 

พ.ศ. 2546    แรพ เช่ียวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวก
ในการวิเคราะห เพ่ือเขาถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา แรพจึงเปนผูนําดานการนําขอมูลมาขับเคลื่อน
การตลาดและการวิเคราะห (Data driven marketing and analytics) และดวยความสามารถในการคนหาและ
วิเคราะหคุณคาของขอมูล จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา ดวย
ความเขาใจที่ลึกซ้ึงและตอบสนองอยางเขาถึงความตองการที่ซับซอนของผูบริโภคไดอยางถูกตอง แมนยํา สราง
ผลสําเร็จใหทั้งลูกคาและเอเยนซ่ี  

แรพ ประเทศไทย เปนช่ือทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ    
1. บริษัท มุงเนนในการผลิตผลงานที่ดี มีความคิดสรางสรรค ซ่ึงสงผลใหลูกคาประสบความสําเร็จใน

การบรรลุเปาหมายทางธุรกิจไดสูงสุด โดยบริษัทฯ ไดยึดหลัก ROI ®   ซ่ึงก็คือ การสรางงานที่มีความสัมพันธ
เก่ียวเน่ืองกับผูบริโภค (Relevance)  มีความคิดริเร่ิม เปนแบบฉบับ (Originality) และสงผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค (Impact) โดยรางวัลดานความคิดสรางสรรคหรือประสิทธิภาพจากเวทีประกวดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ถือเปนผลพลอยไดของบริษัทฯ 

2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ไม
วาจะเปนการสรางตราสินคา การวางแผนกลยุทธทางการส่ือสาร  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด และการตลาดแบบความสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3. บริษัท มีนโยบายในการแสวงหาลกูคาใหมอยางตอเน่ือง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือการ
ขอเขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหม จากการที่ไดศึกษา บริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากรของ
บริษัทฯ มีความชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น 

4. บริษัท มุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีบริษัทมีความ
เช่ือวาบุคลากรที่ดี สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนา
ตลอดไป 
 
  



 

โครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ /บริษัทยอย/บริษัทรวม 
ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

% การถือหุน
ของบริษัทฯ  

ป 2553 ป 2552 ป 2551 
รายได % รายได % รายได % 

นายหนาตวัแทน/บริการดานโฆษณา บมจ.ฟารอีสท         
รายไดคานายหนาและบริการ ดีดีบ ี  424,140 89.67 410,702 89.41 359,007 87.66 
เงินปนผลรับ   24,647 5.21 26,449 5.76 24,202 5.91 
     0 0 0 0 
รายไดอื่น   24,215 5.12 22,190 4.83 26,358 6.43 
รวมรายได   473,002 100.00 459,341 100.00 409,567 100.00 

นายหนาตวัแทน/บริการดานโฆษณา บจ.เฟมไลน  86.48       
รายไดคานายหนาและบริการ (ยอย)  189,620 86.82 225,451 91.54 188,954 89.49 
รายไดอื่น   28,793 13.18 20,833 8.46 22,198 10.51 
รวมรายได   218,413 100.00 246,284 100.00 211,152 100.00 

นายหนาตวัแทน/บริการดานโฆษณา บจ.แรพ คอลลินส  52.00       
รายไดคานายหนาและบริการ (ประเทศไทย)  10,331 99.37 12,439 99.82 16,733 99.60 
รายไดอื่น (ยอย)  66 0.63 23 0.18 67 0.40 
รวมรายได   10,397 100.00 12,462 100.00 16,800 100.00 

นายหนาตวัแทน/บริการดานโฆษณา บจ.อินทิเกรเต็ด 40.00       
รายไดคานายหนาและบริการ คอมมูนิเคชั่น  118,211 98.33 95,865 99.01 87,125 98.20 
รายไดอื่น   2,007 1.67 963 0.99 1,599 1.80 
รวมรายได   120,218 100.00 96,828 100.00 88,724 100.00 

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอื่น บจ.อินเตอร 40.00       
รายไดคาที่ปรึกษา คอนติเนนตัล  360 38.38 360 19.94 360 1.72 
เงินปนผลรับ 
ขายสินคา 

โฮลดิ้ง  500   53.30 462 25.60     462 
20,020 

2.21 
95.62 

รายไดอื่น   78 8.32 983 54.46 95 0.45 
รวมรายได   938 100.00 1,805 100.00 20,937 100.00 

นายหนาตวัแทน/บริการดานโฆษณา บจ.มีเดีย  33.33       
รายไดคาบริการ อินเทลลิเจนซ  942,270 87.83 708,174 84.99 767,980 86.02 
รายไดอื่น   130,515 12.17 125,090 15.01 124,768 13.98 
รวมรายได   1,072,785 100.00 833,264 100.00 892,748 100.00 

 
 
 
  



 

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 ซ่ึงแยกตามสัดสวนไดดังน้ี 

 
โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ   

 2553 2552 2551 
 ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ      145.29 34.26 124.69 30.36 112.01 31.20 
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา 278.85 65.74 286.01 69.64 247.00 68.80 
รวมรายได 424.14 100.00 410.70 100.00 359.01 100.00 

 
โครงสรางสื่อโฆษณา    

(หนวย : รอยละ) 
สื่อโฆษณา 2553 2552 2551 
โทรทัศน 81.20 74.60 69.31 
วิทยุ 1.86 1.61 4.89 
ส่ิงพิมพ 8.86 12.90 15.78 
ภาพยนตร - 0.46 0.07 
ส่ือกลางแจง 8.08 10.43 9.95 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ลักษณะของลูกคา 
ในป  2553  ลูกคาของบริษทัฯ แยกตามโครงสรางของสินคาดังนี้ 
 

  



 

งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา      
ประเภทสินคา % 

- อาหารและเคร่ืองด่ืม 40.07 
- เคร่ืองใชสวนตัว        14.35 
- บานและที่ดิน 11.41 
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน 13.98 
- อุปกรณกอสราง 5.20 
- อุปกรณเคร่ืองเขียน 1.29 
- ส่ือสาร 1.74 
- อื่น ๆ 11.96 
 100.00 

 
สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา      

 ป 2553 ป 2552 ป 2551 
 79.52% 81.98% 76.65%    
 

สัดสวนการขายท่ีจะขายใหลูกคารายใด > 30%  3 ปติดตอกัน    
 - ไมมี - 
 
ขั้นตอนการปฏบิัติงานในการประกอบธุรกิจ    

การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้ 
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนตัวกลาง โดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝายวางแผน

ทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากน้ัน ฝายบริหารงานลูกคาและฝาย
วางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพ่ือทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาและ
แบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการส่ือสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบื้องลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพ่ือใหไดมาซ่ึงแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป 

เมื่อลูกคาอนุมัติงานที่ฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทฯ จะเร่ิมผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพน่ิง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําช้ินงานจริง โดยบางสวนอาจจะมีการ
จางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายส่ือโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนการลงส่ือโฆษณา เมื่อ



 

ลูกคาอนุมัติก็จะทําการจองส่ือโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่องานช้ินงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําช้ินงาน
จริงสงไปยังส่ือตางๆ และตรวจสอบวาไดลงโฆษณาตามที่ไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม 

ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเก่ียวของตลอดขั้นตอนการทํางาน เร่ิมต้ังแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนที่จะผลิต
ช้ินงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาท่ีนําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย 

 
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน    

ก.  การทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการทีส่ําคัญในปท่ีผานมา 

 กลยุทธการแขงขัน 
 1. บริษัท ไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับและ
งบประมาณในปจจุบัน  จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา   การให
ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธทางการส่ือสารการตลาด การวางแผนงานการใชส่ือที่มีระบบและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อันนํามาซ่ึงคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ  ให
ความคุมคาดานการลงทุนทางดานการส่ือสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีก
ทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความสนใจจากลูกคารายใหม 

2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ใหแกลูกคา  การบริหารงานลูกคาใน
ฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด (Thinking Partner) ในการทําการส่ือสารการตลาด บริษัทไมไดเนนเฉพาะงาน
ทางดานโฆษณาเทาน้ัน หากแตยังใหบริการที่เพ่ิมมูลคาใหกับลูกคา เชนการวางแผนงานส่ือที่แตกตางออกจาก
วิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเนนการนําเสนอการส่ือสารทางเลือกใหมและการสรรหาส่ือใหมที่
สรางสรรค  การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนปฏิสัมพันธกับผูบริโภค
โดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ (CRM -Customer Relationship Management) การตลาดโดยตรง (Direct 
Marketing) และการตลาดดิจิตอล (Digital  Marketing) เปนตน  ผานทางบริษัทตาง ๆ ในเครือฟารอีสท ดีดีบี 
เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. บริษัท มีนโยบายในการขยายฐานลูกคา  โดยมุงม่ันในการแสวงหาลูกคาใหม ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปนรายใหมลูกคาใหมจริง ๆ ที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซ่ึงบริษัทไดทําการติดตอเพ่ือนําเสนอผลงาน
ในอดีตอยางตอเน่ือง และกลุมลูกคาเดิมที่ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณาในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคา
ใหม  ซ่ึงนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้นไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให



 

ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการส่ือสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงาน
ของบริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพ่ิมและความคุมคาใหกับลูกคา 

ลักษณะลูกคา   
ลูกคาของบริษัท สวนมากเปนผูผลิต ผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และมีที่ต้ังอยูในประเทศไทย  

โดยในป 2553  บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 4 ราย  ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน 
(ประเทศไทย จํากัด  บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จํากัด และบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 
(มหาชน)   ซ่ึงมีสัดสวนรวมทั้งหมดเปน 55.0% ของรายไดทั้งหมด อยางไรก็ตาม ลูกคาทั้ง 3 ใน 4 ราย เปนลูกคา
ของบริษัทมาเปนเวลานานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัท ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคา
อยางตอเนื่อง บริษัทเช่ือมั่นวาลูกคารายใหญทั้ง 4 รายน้ีจะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัท ตอไป
ในอนาคต 

สําหรับป 2553  บริษัทไดเร่ิมทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 25 ราย เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ ไดแก 
บริษัทไดชนะการแขงขันการนําเสนอผลงานแขงกับเอเจนซ่ีอื่น บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมใหดูแล
สินคาอื่น ๆ ของลูกคาเพ่ิมขึ้น ลูกคาใหมประทับใจในผลงานของบริษัท  จากทางส่ือตาง ๆ จึงติดตอเพ่ือใหดูแล
สินคาของตน หรือลูกคาที่ไดมาจาก เครือขายของดีดีบี 

ข. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปท่ีผานมา   
 สําหรับป 2553 มูลคาการใชจายเพ่ือการโฆษณารวมท้ังส้ิน 101,032 ลานบาท เพ่ิมขึ้นถึง  11.83% 

จากปกอนที่มีการใชงบรวม 90,341 ลานบาท ทั้งน้ีส่ือที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงไดแก ส่ือภายในรานคา(In-
store) 36.75%  ส่ือเคลื่อนที่ (Transit) 27.78%  ส่ือในโรงภาพยนตร 23.27%  สวนส่ือโทรทัศนมีอัตราการเติบโต
สูงเชนกันถึง 14.79% เมื่อเทียบกับปกอนซ่ึงเติบโตเพียง 3.5% ทําใหในป 2553 น้ันส่ือโฆษณาโทรทัศนมีปริมาณ
ไมเพียงพอตอความตองการในตลาด ทั้งน้ีส่ือวิทยุและส่ือนอกบาน  นั้นมีอัตราการเติบโตติดลบ สําหรับกลุม
อุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุด ไดแก ภาครัฐบาล ผลิตภัณฑบํารุงผิว งานแสดงสินคา และเคร่ืองด่ืม  ใน
ขณะเดียวกัน กลุมรถยนตน่ังสวนบุคคล รถกระบะ ระบบโทรศัพทเติมเงิน และภาพยนตร ยังคงใชงบโฆษณาติด
อันดับสูงสุดแตมีอัตราการเติบโตลดลง 

 จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ตลอดจนส่ือใหมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสงผล
ใหภาคธุรกิจมีแนวโนมที่จะใชส่ือสารกับกลุมผูบริโภค กลุมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ไม
ผานส่ือ (Below the line) ส่ือออนไลน ส่ือโทรศัพทมือถือ หรือส่ือทองถิ่น ไมวาจะเปนวิทยุหรือเคเบ้ิลทีวี ซ่ึงใช
งบประมาณลดลงอยางมาก 

 ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน 
 บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซ่ีขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด 

  



 

 สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication) ซ่ึงรวมถึงการผลิตผลงานทางดานโฆษณา การส่ือสารการตลาด ที่เนนคุณภาพดวยพ้ืนฐานหลัก
ที่ใหความสําคัญกับผลงานความคิดสรางสรรค การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร การบริหารงานลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการส่ือสารการตลาด และบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจของลูกคา 

 นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ 

 1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณา 
 2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ 
 3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคา และการบริหารขอมูล 
 งานท่ียังไมไดสงมอบ   
 - ไมมี -   

 

5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ   
 

(1) ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังน้ี 
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) มีดังน้ี 
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) สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 

-  ไมมี -  



 

 

6.   ขอพิพาททางกฎหมาย   
 

- ไมมี - 
 

7.   โครงสรางเงินทุน      
 

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
 บริษัทฯ มทีุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10.00 บาท 
 
(2)  ผูถือหุน 
        รายช่ือผูถือหุนของบริษทัฯ ปดสมุดทะเบียน  ณ วันที่ 10  เมษายน 2553 
 

                    ประเภท       จํานวนราย จํานวนหุน % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 29 4,082,253 54.43 
     สัญชาติตางดาว  2 825,000 11.00 
บุคคลธรรมดา      
     สัญชาติไทย 278 2,548,547 33.98 
     สัญชาติตางดาว 3 44,200 0.59 
รวม 312 7,500,000      100.00 

 
  



 

รายชื่อผูถือหุน 10 อันดบัแรก ณ วันท่ี  10  เมษายน 2553 
รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมตระกูลโชควัฒนา 1,617,694 21.57 
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 1,020,000 13.60 
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 922,650 12.30 
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 797,800 10.64 
5. ดีเอ็ม 9 โฮลด้ิง 750,000 10.00 
6. นายสําเริง  มนูญผล 721,200 9.62 
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 176,700 2.36 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 171,000 2.28 
9.      นางอรพินท  พูนศักดิ์อุดมสิน 117,400 1.57 
10. บริษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ) จํากัด (มหาชน) 85,500 1.14 

 
(3)  นโยบายการจายเงินปนผล 
 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  
  บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมตํ่ากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน

ของบริษทัฯ และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก 
 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
 บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษ ี

 
  



 

โครงสรางการถือหุน 
 (4) รายละเอียดการถือหุนไขว 

FE ถือหุนในบริษัทอ่ืน บริษัทอ่ืนถือหุนใน FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
สัดสวน 
ท่ีถือ 

สัดสวน 
ท่ีถือหุน 

1 การถือหุนเกินกวา 50%   

 
(ก)  บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทอ่ืน   

 
(ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกินกวา 50% บริษัทอ่ืนตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทฯ   

 
(ค)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหลาน้ัน

ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน 
  

1 บ. เฟมไลน จก. 86.48 - 

2 บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก. 52.00 - 
2 การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%   

 
(ก) บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%  แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไม

ถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 10% 
  

 
(ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกินกวา 25%  แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทอ่ืน ตอง

ไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10% 
  

1 บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก. 40.00 - 

2 บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จก. 40.00 - 

3 บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก. 33.33 - 

4 บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก. 30.00 - 

5 บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอีสท จก. 30.00 - 
3 การถือหุนไมเกินกวา 25%   

 
(ก) บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 25% 
  

 
(ข)  บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน ไมเกินกวา 25%  บริษัทอ่ีน ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ 

เกินกวา 25% 
  

1 บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.34 12.30 
2 บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 0.28 13.60 
3 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล  0.29 10.64 
    

 



 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

รายช่ือ 
ป 2552 เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2553 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2553 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา 249,300 118,500 - 367,800 4.90 249,300 118,500 
2. นายวศิน เตยะธิติ 14,850 2,250 - 17,100 0.23 14,850 2,250 
3. นายแดน  ศรมณี 30,000 - 10,000 40,000 0.53 40,000 - 
4. นายรูดิเก  ไรนิเก 13,700 - 100 13,800 0.18 13,800 - 
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 3,825 - - 3,825 0.05 3,825 - 
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ - 2,100 - 2,100 0.03 - 2,100 
7. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 271,044 - - 271,044 3.61 271,044 - 
8.  นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ - - - - - - - 
9. นายอมร อัศวานันท - - - - - - - 
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท  - - - - - - - 
11.      นายสรโชต           อําพันวงษ - 7,200 - 7,200 0.10 - 7,200 
12.      นายอาทร              เมฆนพรัตน - - - - - - - 
13.      นายอนุพล             ภูวพูนผล - - - - - - - 
14.      นายสมชาติ            วิศิษฐชัยชาญ - - - - - - - 

 
จํานวนหุนท่ีกรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

รายช่ือ 
ป 2552 เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2553 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2553 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา 1,000 100 4,400 5,500 5.50 5,000 500 
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 1 - 4 5 0.01 5 - 

 
จํานวนหุนท่ีกรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

รายช่ือ 
ป 2552 เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2553 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2553 

กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 
1. นายวศิน เตยะธิติ 1 - - 1 0.00 1 - 
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 1 - - 1 0.00 1 - 

 
  



 

8.  การจัดการ    
 

(1)  โครงสรางการจัดการและขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  
 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2553 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายอรุณ  งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท 

 
รายชื่อกรรมการบริษัท 

 
ตําแหนง 

 
        ปท่ีไดรับการ       
            แตงต้ัง            

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนงกรรมการ      
ณ ส้ินป 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. นายขจรศักด์ิ 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 หม่ืนนรินทร เลขานุการบริษัท  ป 2551  

 *  นายอาทร เมฆนพรัตน ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 
 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถือหุน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ

ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 



 

3. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน 

4. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบและ/
หรือสอบทานแลว 

5. แตง ต้ังกรรมการตรวจสอบและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ป  2553 
ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจํานวน 8 คร้ัง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ 

แตละทาน สรุปไดดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ 
จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม     

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. นายขจรศักด์ิ 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 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม



 

ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ  ประกอบดวยกรรมการท่ี
เปนอิสระ จํานวน 3 คน ดังน้ี 

1.   นายขจรศักด์ิ  วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายอมร         อัศวานันท กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิชิต         ตันติอนุนานนท    กรรมการตรวจสอบ 
 นางสุรีย          หมื่นนรินทร :   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ     
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)     และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน   
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.   สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี   โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.   พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6.   จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซ่ึง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปน้ี 

 (ก)   ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
    (ข)   ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
  (ง)   ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
  (จ)   ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 



 

  (ฉ)   จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 

  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร   (Charter) 

  (ซ)   รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.   ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ข)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
 (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย 
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงตนแทน 
  



 

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2553 
ในป 2553  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง  โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละราย  สรุปไดดังน้ี 

รายช่ือ 
 

คุณสมบัติ 
การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1.  นายขจรศักด์ิ  วันรัตนเศรษฐ   มีความรูดานบัญชี        4/4 
2.  นายอมร         อัศวานันท   มีความรูดานบัญชี 4/4 
3.  นายวิชิต         ตันติอนุนานนท    มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค 3/4 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมกาบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังน้ี  
  1.  นายวิชิต      ตันติอนุนานนท    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2.  นายแดน      ศรมณี     กรรมการ 
  3.  นายวิชา      ลดาลลิตสกุล    กรรมการ 
  4.  นางมาลี      ลีลาศิริวงศ    กรรมการ 
  5.  นางชัยลดา      ตันติเวชกุล    กรรมการ 
  6.  นางสุรีย      หมื่นนรินทร    กรรมการ 
  7.  นางสาววราภรณ  กุลสวัสด์ิภักดี    กรรมการ 
        นางสาวสุจิตรา  มากะนิตย  :  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหเกิดความ

ชัดเจนตอเน่ือง เพ่ือการจัดการความเส่ียงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งส่ือสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

2.  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 
3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย 



 

4. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ป 2553 
ในป 2553  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม 4 คร้ัง   โดยการเขารวมประชุมของ

กรรมการบริหารความเส่ียงแตละราย  สรุปไดดังน้ี 
รายชื่อ ตําแหนง การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1.  นายวิชิต         ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 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  กุลสวัสด์ิภักดี กรรมการ 4/4 

  
(2) การสรรหากรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางลง เพ่ือพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่มิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะรวมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงที่วางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
 นอกจากน้ี ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงสามารถดูไดจากเวบไซตของบริษัทฯ 
(www.fareastddb.com) 

องคประกอบและการเลือกต้ัง   ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบัตร ใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลือกต้ังบุคคลที่ไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และกรรมการบริษัทไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ



 

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. สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน  
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท   
คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 
วิธีเลือกต้ังกรรมการบริษัท  ตามขอบงัคบับริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทน้ัน

ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกต้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหน่ึง 
(2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทัง้หมดตาม (1) เลือกต้ังบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง 
ช้ีขาด 

วาระการดํารงตําแหนง 

(ก) การออกตามวาระ  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21  และกฎบัตร กําหนดให
ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม 
กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับฉลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการบริษัทซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

(ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ 
 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 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน 

 1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
 1.6 ศาลมีคําส่ังใหออก 
  และเม่ือตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

 2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติ
ใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่
ถืออยูโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เพราะเชื่อวา
ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการ
บริษัททุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทน้ันเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ แทนตน   

สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน 
- ไมมี - 
 

(3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหาร ประจําป 2553 
 คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน      
  จายเปน บําเหน็จกรรมการ 2,800,000.00  บาท 
  จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 276,000.00  บาท 
  จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 110,000.00  บาท 
  รวมเปนเงิน 3,186,000.00  บาท 
 



 

รายชื่อ 
บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

เบี้ยประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

เบี้ยประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา 400,000.00  20,000.00    
2. นายวศิน เตยะธิติ 250,000.00 20,000 .00  
3. นายแดน ศรมณี 400,000.00 20,000.00    
4. นายรูดิเก ไรนิเก 100,000.00   32,000 .00  
5. นางสาวฐิติมา ศานติคงคา 250,000.00 12,000.00    
6. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 100,000.00   16,000 .00  
7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 250,000.00 32,000.00    
8. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 250,000.00   24,000 .00  
9. นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ 250,000.00 16,000.00   40,000.00   
10. นายอมร อัศวานันท 250,000.00   24,000.00 40,000.00   
11. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 250,000.00 28,000.00   30,000.00   
12.    นายสรโชต                อําพันวงษ 50,000.00 28,000.00  
13.    นายอาทร                   เมฆนพรัตน - 4,000.00  

รวมทั้งสิ้น 2,800,000.00 276,000.00   110,000.00  
 

คาตอบแทนรวมผูบริหาร จํานวน 10 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2553 เปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 24,025,850.00 บาท 

คาตอบแทนอื่น 
- ไมมี - 

 
(4) การกํากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการบริษัท   ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส  ซ่ือสัตย  รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่   มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรม
ตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย   เพ่ือสรางความเจริญ   เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังคั่งแกผูถือหุน  โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและ



 

พนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพ่ือประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน  

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ 
และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2545 และไดมีการ
ทบทวนความเหมาะสมเปนประจํา ซ่ึงบริษัท เห็นวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และ
จรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการ
บริษัท ผูบริหาร  พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพ่ือใหรับทราบและเปน
แนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน 

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   บริษัท ไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1  เร่ืองสิทธิของผูถือหุน 
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ ซ่ึงในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท มีเร่ืองการปกปอง

สิทธิของผูถือหุน     โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน  บริษัทจึงสงเสริมใหผูถือ
หุนไดใชสิทธิของตน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก การซ้ือ
ขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผู
ถือหุนเพ่ือใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เลือกต้ังกรรมการบริษัท การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเร่ืองที่มีผลกระทบตอบริษัท และการ
แตงต้ังผูสอบบัญชี  เปนตน 

นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  บริษัทยังดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน ไมลิดรอน
สิทธิ สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

1.1 สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท 
www.fareastddb.com  เพ่ือใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัท ไดมากขึ้น  เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน   การซ้ือขายสินทรัพยที่สําคัญ รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือ
หุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน    

1.2 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 
4 เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท  โดยบริษัทไดจัดประชุม ณ หองประชุมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปนประจําทุกป 
ทั้งน้ีในป 2553 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16  ในวันที่ 28 เมษายน 2553  



 

  กอนวันประชุมผูถือหุน โดยกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดแจงมติกําหนดการประชุมผูถือ
หุนใหไดทราบลวงหนาถึง 5  สัปดาหกอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุม และ
ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร ผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
อังกฤษเปนการลวงหนา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาวในวันที่ 18 
เมษายน 2553 ซ่ึงในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผลรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ  
พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือ
ใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท   แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามา
แสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและขั้นตอนการเขารวม
ประชุม โดยบริษัทไดมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของ
บริษัทเปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนา 10 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน และเพ่ือใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
ประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะท่ี
กระทรวงพาณิชยกําหนด  เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนได  รวมท้ังไดลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม   

  วันประชุมผูถือหุน บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพ่ือใหผู
ถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุม  อีกทั้งไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยตอนรับอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขา
ประชุมอยางเพียงพอ และเปดรับทะเบียนลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และใหสิทธิผูถือหุนที่
มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเร่ิมการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา และ
ใหนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงซ่ึงบริษัทไดใชระบบเทคโนโลยีในการนับคะแนน
เสียงที่ลงมติในแตละวาระดวยระบบ Barcode และสรุปผลใหผูถือหุนทราบไดอยางรวดเร็วและโปรงใส รวมทั้ง
จัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดัวย  

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม
ยกเวนปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีกรรมการ
บริษัทเขารวมประชุมจํานวน 9 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน   นอกจากน้ี 
ประธานที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผูจัดการฝายทั่วไป ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย รุจิตา
นนท ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ซักถามในเร่ืองที่เก่ียวของได   



 

 การจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนไดใชสิทธิในฐานะผูถือหุนไดทราบถึงผลการ
ดําเนินงาน อัตราการจายเงินปนผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองตางๆ ตามท่ีกฎหมายและ
ขอบังคับบริษัทกําหนด และเม่ือถึงเวลาประชุมนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในท่ี
ประชุม ไดแจงจํานวน / สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม แลวกลาวเปดประชุม โดยไดช้ีแจงใหทราบถึงกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและไดดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการ
ประชุม ไมมีการเพิ่มวาระหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาให
เหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในแตละวาระ ซ่ึงในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต
หากปใดมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  คณะกรรมการบริษัทจะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรง
ประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยระบบ Barcode และมีผูสอบบัญชีเปน
สักขีพยานในการนับคะแนน   

 สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก 
 1.  การแตงต้ังกรรมการบริษัท: บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน 

โดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกต้ัง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจนหากเปน
บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากบริษัทยังไมมี
การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา  

 2.  คาตอบแทนกรรมการบริษัท:  บริษัทไดมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกปโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากบริษัทยังไมมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และไดมีการแจงใหทราบวา ในปที่ผานมา วงเงินที่ไดรับการอนุมัติ 
เปนจํานวนเงินเทาไร และจายไปจริงเปนจํานวนเงินเทาไร โดยจายในรูปแบบใดบาง รวมท้ังมีการสรุปจํานวนเงิน
ที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัท เปนรายบุคคลในแบบ 56-1 และในรายงานประจําป 

 3.  การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี: บริษัทไดใหขอมูลผูสอบบัญชี ดังน้ี 
ช่ือผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี  ความเปนอิสระ จํานวนปที่ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีใหแกบริษัท รวมทั้ง
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

 4.   การจายเงินปนผล:   บริษัทไดใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายการจายเงินปนผล จํานวนเงินที่จายจริง
เทียบกับนโยบาย และเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันปดสมุด
ทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล   



 

   หลังวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียด มี
รายช่ือกรรมการบริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําช้ีแจงท่ีเปนสาระสําคัญ คําถามและ
คําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป (หากมี)  ซ่ึงในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดย
แยกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย
และประธานกรรมการบริษัท กอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมคร้ังตอไป พรอมทั้งนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ีบริษัทจัดใหมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ตลอดระยะการ
ประชุมในลักษณะส่ือวิดีทัศนเพ่ือเผยแพรแกผูถือหุนที่สนใจ   

หมวดท่ี 2  เร่ืองการปฏิบติัตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เทาเทียมกัน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
2.1 การประชุมผูถือหุน  
 (1) หากเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดแปลหนังสือบอกกลาวนัดประชุม รวมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดู
ไดจากเว็บไซตของบริษัท ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  

 (2)   เพ่ือใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการ
ตางๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อ
เปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซ่ึงบริษัทไดใหช่ือ ที่อยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบท้ัง 3 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาว ในกรณีที่ประสงคจะ
เลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะหรือสามารถดูขอมูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง  3  คน ไดใน
รายงานประจําปที่ไดสงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัท แนบไปพรอม
กับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซ่ึงเปน แบบ ข. เพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่สามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย จากเว็บไซตของบริษัท ซ่ึงมี 3 แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.    (แบบ ค. 
ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแล
หุน) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง นอกจากน้ันบริษัทไดจัดใหมีอากรแสตมปเพ่ืออํานวย



 

ความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย  ซ่ึงในป 2553 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 16 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งหมด 47 คน จํานวน 63 
ราย ถือหุนรวม 5,600,614  หุน คิดเปน 74.67%  

 (3) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม  เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดย
หน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียง  

 (4) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพ่ิมวาระการประชุม 
หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

 (5) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย  มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให
ผูถือหุนทุกวาระ ซ่ึงการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและ / หรืองดออกเสียงเทาน้ัน และจะนํามาหัก
ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังน้ันหากในแตละ
วาระมีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะชูปายคะแนนที่ไดรับเม่ือลงทะเบียน ซ่ึงปายคะแนนน้ันจะ
มีช่ือของผูเขาประชุม  จํานวนหุนที่ถือหรือที่ไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากน้ันเจาหนาที่จะนําบัตร
ลงคะแนนเสียงไปใหผูถือหุนทานน้ันลงนามเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได และบริษัท 
ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทาน
สามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปพรอมกัน 

2.2     การดูแลการใชขอมูลภายใน  
 บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวใน จริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัท

และผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ประโยชนเพ่ือตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและ
ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุน
บุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซ่ึงบริษัทไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน และเผยแพรบนเว็บไซตของ
บริษัท     

          นอกจากน้ีในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่อง
ดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซ่ึงกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ได
ปฏิบัติตามท่ีกําหนด  

2.3     การกําหนดเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทไวในจรรยาบรรณ  
           บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยูในหนวยงานท่ี

รับทราบขอมูลภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแก



 

สาธารณชน นอกจากน้ันยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซ้ือขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
คร้ังจะมีวาระการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัท และผูบริหาร ซ่ึงกรรมการบริษัท ผูบริหาร รูวาเปน
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามท่ีกําหนด  

         ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยา
เครงครัด ไมปรากฏวามีการซ้ือขายหุนในชวงเวลาที่หาม  ทั้งน้ี มีกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ ซ้ือ/ขาย
หลักทรัพยของบริษัท จํานวน 2 ทาน และไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย รับทราบการซ้ือ/
ขายหลักทรัพยดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนด และไดรายงานการถือครองหลักทรัพยใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ 

 2.4    การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน    
                     บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล  คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

บริษัท  และการกําหนดราคาเปนไปตามเง่ือนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวย
การจัดวางระบบการปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอ
บริษัทและผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เก่ียวโยง
กัน บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน  และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออก
จากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพ่ือใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระ
ดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจากหองประชุม เมื่อเสร็จส้ินการประชุมไดเปดเผย 
ช่ือ ความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตาง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทอีกทางหน่ึงเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  รวมท้ังมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบได  

หมวดท่ี 3 เร่ืองบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย มุงม่ันในการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา 
มั่นคงอยางยั่งยืน สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสิน



 

ของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตน จึงมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะไดรับการดูแลอยาง
เปนธรรมทุกฝาย และไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับผูบริหารและพนักงาน  

 บริษัทและผูถือหุน   
 บริษัทเคารพตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับและ

จรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความ
เช่ือมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตองและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทาง
ผลประโยชน ปองกันการใชขอมูลภายในเกี่ยวกับขาวสารที่เปนความลับ และหามกรรมการ ผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานที่รับทราบขอมูลภายใน ไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการ
ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซ่ึงไดระบุแนว
ปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน  

 ในป 25523 บริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2552 ในอัตรา 5.00 บาทตอ
หุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 63.14  ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจายใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553  นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทอยางตอเน่ืองทุกป ซ่ึงถือเปนการ
สรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง นอกจากน้ี บริษัทยังไดรายงานผลการดําเนินงานของ
กิจการเปนประจําทุกไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงในเง่ือนไขที่เสมือนทํากับ
บุคคลภายนอกใหรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทอีกดวย 

 ลูกคา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ยุติธรรม ใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา คํารองเรียน

ของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใส และดําเนินการอยางเปนธรรม เพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา   

 คูคา 
 บริษัทปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขทางการคาตามกรอบกติกาการแขงขันที่สุจริตและเปน

ธรรม รักษาคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด โดยคูคาจะไดรับการชําระเงินตามขอตกลงตรงตามกําหนดเวลา
และไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกราย รวมท้ังการเสริมสรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู  รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการ ไมเรียกรับ หรือยินยอม
ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 
  



 

 เจาหน้ี  
 บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีตอเจาหน้ีโดยเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทจายเงินใหกับ

เจาหน้ีการคาตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด และปจจุบันบริษัท
ไมมีเจาหน้ีเงินกูใด ๆ 

 พนักงาน 
 บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ดวยตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคา

และเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพาองคกรมุงไปสูความสําเร็จ บริษัทจึงมุงม่ันสงเสริมการฝกอบรม การพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง เพ่ือเปนรากฐานในการสนับสนุนตอกลยุทธสําคัญทางธุรกิจของบริษัท
อยางตอเน่ือง พรอมกับสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละ
บุคคล ตลอดจนการสงพนักงานไปศึกษาระบบงานตาง ๆ จากคูคาของบริษัททั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหยั่งยืนและแขงขันไดในทุกสถานการณ  รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและพัฒนา บริษัทใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน    

 บริษัทมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต 
สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน   โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดลอมภายในบริษัทอยูเปน
ประจํา  อีกทั้งจัดเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
นอกจากน้ี  บริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพ่ือที่จะสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น  เชน  หองสมุด  คารักษาพยาบาล การจัดการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท การประกัน
ชีวิตกลุมใหแกพนักงาน  เงินบําเหน็จเกษียนใหกับพนักงานเมื่อเกษียนอายุการทํางาน โครงการเงินกูเพ่ือที่อยู
อาศัยโดยรวมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะหในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เปนตน  

 คูแขงทางการคา  
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาโดยสุจริตและเปน

ธรรมภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษทัไมเคยมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับคูแขงทางการคา  

 สังคมและส่ิงแวดลอม   
 บริษัทมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมโดย

สวนรวม เพ่ือเปนการสรางและปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอชุมชน ส่ิงแวดลอม และสังคม
อยางตอเน่ือง ซ่ึงในป 2553 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน School Project ตอเน่ืองเปนปที่ 4 โดยไดบริจาคสราง
โรงเรือนไกไขพรอมไกแมพันธุจํานวน 100 ตัวใหกับโรงเรียนบานหนองรัก จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือสุขอนามัยที่ดี



 

ของนักเรียน จัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน  ทั้งน้ีบริษัทไดจัดกิจกรรมในหมูพนักงานเพ่ือ
รวบรวมส่ิงของและเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนแหงนี้ดวย 

 นอกจากน้ี บริษัทยังไดมอบเงินสนับสนุนเพ่ือสวัสดิการใหแกกรมการแพทยทหารบกเปน
ประจําทุกป ปละ 50,000 บาท สําหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือสังคมทั่วไปน้ัน บริษัทและพนักงานได
รวมกันบริจาคอยางสม่ําเสมอตลอดมา อาทิเชน รวมกันบริจาคเงินเพ่ือซ้ือเวชภัณฑยาและขาวสาร อาหารแหง สง
ใหกับทหารที่ไปปฏิบัติหนาที่ทางภาคใต เปนตน  

 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
 ในกรณีผูถอืหุนและผูมีสวนไดเสียมีประเด็นที่เปนหวงเกี่ยวของกับความถูกตองของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียสามารถติดตอส่ือสารผานกรรมการผูจัดการที่โทรศัพท 0-2354-3333 หรือโทรสาร 0-2644-9550 หรือ
ที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบที่โทรศัพท 0-2354-3549 หรืออีเมล 
suree@fareastddb.com ทั้งน้ี ผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท ซ่ึง
ในป 2553 ไมมีขอรองเรียนใดๆ จากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 

 หมวดที่ 4  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐาน

การบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง 
โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความม่ันใจวากฎหมาย 
กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูน้ัน มีความทันสมัยและ ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือ
เพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซ่ึงผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทาง
ที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังได
เปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของ
บริษัท ซ่ึงไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่
นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ  โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท    0-2354-3333     โทรสาร 
0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากข้ึน  



 

ทุกคร้ังที่บริษัทมีนโยบายทํารายการท่ีอาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพ่ือใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ 
คูสัญญา เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวน
ทันเวลาตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 
56-1  

สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสน้ัน 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงเนน
การตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ 
และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ 
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร       
 คาตอบแทนกรรมการ  
 บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อมีการเขารวมประชุม
คณะกรรมการคนละ 4,000 บาท/คร้ัง และคาตอบแทนประจําปจะเปนการจายใหแกกรรมการทุกคน ทั้งน้ีที่
ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 16 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไมเกิน 6 
ลานบาทตอป และไดจายไปเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 3,186,000 บาท โดยบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ 
เปนรายบุคคลไวในหัวขอการจัดการ ในรายงานประจําปและแบบ 56-1 

 คาตอบแทนผูบริหาร 
 คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดยพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 
 

  



 

หมวดท่ี 5   เร่ืองความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.   โครงสรางคณะกรรมการบริษัท     
 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 
 -   กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5   ทาน 
 -   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                         3   ทาน 
 -   กรรมการที่เปนอิสระ         4   ทาน 
             (ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จํานวน 3 ทาน) 
 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา  โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการ
ทํางานที่ไมดางพรอย  แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการทุกชุดไวอยางชัดเจน  และมีกรรมการผูจัดการ  ในฐานะฝายจัดการ  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ  บริหารกิจการงานของบริษัท   และการปฏิบัติงานของ
บริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
 กรรมการบริษัทไดรับแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน  มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ

ของบริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก 
 บริษัทไมไดกําหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะถูกเสนอช่ือเขารับการเลือกต้ังในวาระถัดไป  

หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง  เนื่องจากบริษัทมีความเช่ือวาความสามารถทางธุรกิจ
และความเช่ียวชาญในเร่ืองตางๆ ของกรรมการไมไดขึ้นอยูกับอายุ  หรือจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง 

 จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง 
 บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่นไว

ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1  และในรายงานประจําป  ซ่ึงปจจุบันบริษัทไมมีกรรมการที่ดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  จึงมั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด  
เนื่องจากกรรมการไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่  โดยไดเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ 
และทําคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด 
 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ดังตอไปน้ี 



 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ
กรรมการอิสระรายน้ัน ๆ  ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคล อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง 
ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ตํ่ากวา ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นใน
ระหวางหน่ึงปกอนวันที่มคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 



 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการ
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 

ทั้งน้ี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง 1. ถึง 8. 
แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพ่ือเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุน 

 เลขานุการบริษทั 
 บริษัทไดมอบหมายใหนางสุรีย  หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท 

เพื่อใหการบริหารงานของบริษทัดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ใหกําหนดไวดังน้ี 

(1)   จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี ้
         (ก)  ทะเบียนกรรมการ 
         (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
                 และรายงานประจําปของบริษัท 
          (ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
(2)   เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
(3)    ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 



 

2.   บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณ

หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ มภีาวะ
ผูนํา มีการกําหนดวิสัยทัศนของบริษทัไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 
กํากับดูแลกิจการของบริษทัใหเปนไปตามวัตถปุระสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท และผูถอืหุน มีการบริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนปฏิบติังานและงบประมาณ
ประจําป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน 

 บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษทัไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) 
คณุสมบัติของกรรมการตองเปนบคุคลธรรมดา และ   

 1. บรรลุนิติภาวะ 
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ได 

กระทําโดยทุจริต 
 4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ หนวยงานของ

รัฐ ฐานทุจริตตอหนาที ่
 คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงาน

ความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบรษิัท และการถือครองหลกัทรัพยของกรรมการ
และผูบริหารทกุคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 การรวมหรือแยกตําแหนง 
    ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็

ไดมีกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ  มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน  
มีกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระเขามาชวย
ตรวจสอบถวงดุลดวย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทําหนางที่อยางอิสระได เชน
ในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองที่ประธานมีสวนไดเสียในฐานะ CEO ดวย ประธานก็ตองไมเขารวมประชุมในเร่ือง
น้ันๆ และใหกรรมการรายอ่ืนทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทนช่ัวคราว 

 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ

ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ



 

ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทาง
ที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยไดนําผล
การตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง  กอนรายงานเปน
บันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผล
ของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเส่ียงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความ
เส่ียงโดยประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง  และขยายผลของการ
พิจารณาความเสี่ยง  ตลอดจนการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมทั่วทัง้องคกร ใหอยูในระดับทีอ่งคกรยอมรับได 
และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพ่ือรับทราบ

และรวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษทั  ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทัง้ป  เลขานุการบริษัทจะ
สงจดหมายเชิญประชุม  พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมคร้ังกอน  และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเร่ือง  เพ่ือพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท  ซ่ึงทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและ
ผูบริหารแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทไดเขารวมประชุม เพ่ือช้ีแจงขอมลูในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกทาน
สามารถขอขอมูลเพ่ิมเติม จากผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดทุกเร่ือง 

 เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม  ผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตอง  โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแกไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได 

 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท  
พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคนอางอิง 

4. คณะกรรมการชุดยอย 
 เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง 

สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย  เพ่ือทําหนาที่
ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการ



 

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แตละชุดเปนอิสระกัน เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

5.  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร     
 บริษัทสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการ

บริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวม
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเปนประโยชนแกการ
ปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต   

 บริษัทยังไดจัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพ่ือกรรมการใหมไดศึกษา ขอมูล
สําคัญของบริษทั  นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ 
ของตลท.และกลต. รวมท้ังเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ซ่ึงจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆอยูสมํ่าเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ 

6.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน       
 บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององคกร  ใหมีความรูความสามารถและ

ประสบการณ  ตรงกับความตองการของบริษทั  และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษทัจึงไดมุงเนนและเสริมสรางความแขง็แกรงใหกับพนักงาน ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือสอดคลองกับกลยทุธและเปาหมายขององคกร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีคณุสมบัติตรงกับความตองการของบริษทั จัดทํา บรรยายหนาที่การทํางาน (Job 
Description) เพ่ือใหมคีวามชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
จูงใจใหพนักงานมุงม่ัน แสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก 
และสงเสริมใหมีการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีหองสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบใหศึกษา   

7. รายงานของคณะกรรมการ      
 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอย สารสนเทศทาง

การเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําปและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และใช
ดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทาง



 

บัญชีมีความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมให
เกิดการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจ และสามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของบริษทัและบริษัท
ยอย 

8. ความสัมพันธกับผูลงทุน    
 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการรายงานและเปดเผยขอมูลของบริษทัทัง้ที่เก่ียวกับ

การเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทั ใหมคีวามถูกตอง 
ครบถวน เช่ือถือได และโปรงใส  โดยไดเผยแพรผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทที่ www.fareastddb.com 

 บริษัทยังไมไดจัดต้ังหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ แตไดกําหนดใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล 
กรรมการ ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารตามที่นักลงทุนและผูทีเ่ก่ียวของตองการโดยสามารถติดตอไดที่ หมายเลข
โทรศัพท 0-2354-3333  หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อเีมล chailada@fareastddb.com 

 
(5)   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน    

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวน
ตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกคร้ังที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
(6) บุคลากร    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ  มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน 189  คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก

ดังนี้ 
- ฝายความคิดสรางสรรค                  44  คน 
- ฝายบริหารงานลูกคา 31  คน 
- ฝายโปรดักช่ัน 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 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 164 (2/2554) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2553 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 
สวนคือ   

1. องคกรและสภาพแวดลอม  บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการจัด
โครงสรางขององคกร โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ อยางชัดเจน เพ่ือที่จะชวยใหฝาย
บริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการทํางานที่ซับซอน  มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณพนักงานใหแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ บริษัทไดให
ความสําคัญตอสวัสดิภาพและความปลอดภัย โดยทําประกันชีวิตกลุมใหกับพนักงานทุกคน   รวมถึงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในองคกรเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. การบริหารความเส่ียง  บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายใน 
มีการส่ือสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสรุป
สถานการณ การดําเนินกิจการรวมทั้งปจจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือหามาตรการปองกันและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจใน
การอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และ
ติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหาร ไดมีการกําหนด
มาตรการในการอนุมัติโดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการและผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลย่ีที่ทันสมัย 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
โดยมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่ว
ทั้งองคกร มีระบบงานตาง ๆ เชนบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพ่ือการบริหาร การบริหารงานจัดซ้ือ-จัดจาง 
การเปนนายหนาตัวแทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะ



 

เช่ือมโยงกัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพ่ือใหระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดทันเหตุการณ  บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร 
และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนา
สํารองขอมูลในส่ืออิเล็กทรอนิกส   

5. ระบบการติดตามและประเมินผล  บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให
มั่นใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายในน้ันมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีหนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่ 
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 
2553 ไดใหความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปน้ัน ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัท ตามท่ีเห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและ
เหมาะสม ผูสอบบัญชีของบริษัท ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวขางตน                                                                                                             

 

10.  รายการระหวางกัน  
 
รายการระหวางกันในป 2553 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ

คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน ซ่ึง
เปนการคาปกติที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพ่ือโอนผลประโยชนของบริษัทฯ ไปยังบุคคลที่เก่ียวของกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 

สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซ่ึงเปนรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัท ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท คร้ังที่ 155 
(1/2553)  เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2553 พอสรุปไดดังน้ี 

- รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันดานรายรับ  ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5,062,000 บาท 



 

- กรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
 
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังน้ันลักษณะการใหบริการที่เก่ียวของกับธุรกิจ

โฆษณาและรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาทั่วไป 
 
 รายการระหวางกันท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2553 ประกอบดวย    

ชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
คาเชารับ คาท่ีจอดรถรับ คาท่ีปรึกษารับ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) 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 
     โฮลด้ิง (บริษัทรวม) 

” 48,000.00   

4. บจก.พินนาเคิล ทราเวิล   ” 60,000.00   

5. บจก.ชัยลดาดล  ” 36,000.00   

6.   บจก.อิมเมจ เฟรส                      ” 168,000.00  84,000.00 

7. บมจ.สหพัฒนพิบูล ” 176,662.61   

รวม 3,973,462.61 109,200.00 564,000.00 

 
เกณฑการคิดคาตอบแทน 
คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลท่ีต้ัง ลักษณะสภาพและการใช

ประโยชนของทรัพยสิน 
คาท่ีปรึกษารับ:   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 สําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม และ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟาร
อีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
                              

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



 

(1)  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 (ก)  ตารางสรุปงบการเงิน 

 

 หนวย : บาท

หมายเหตุ 2553 % 2552 % 2551 % 2553 % 2552 % 2551 %

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 125,800,407.18         10.71      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      

เงินลงทนุชั่วคราว  226,433,391.00         19.28      77,701,020.87         7.03        26,169,324.22      2.93        206,433,391.00    24.67      76,505,810.96      9.95        25,000,000.00      3.85        

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ  415,208,057.29         35.36      465,611,365.76       42.11      253,490,938.16    28.37      256,764,087.62    30.69      289,419,439.02    37.63      178,385,244.16    27.47      

งานตามสัญญาทีย่ังไมไดเรียกเกบ็ 3,129,118.73             0.27        11,004,700.33         1.00        3,470,178.58        0.39        2,886,510.27        0.35        10,689,955.61      1.39        3,392,468.18        0.52        

สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น  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        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 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      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ิดภาระค้ําประกนั  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        

เงินลงทนุซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทนุ - สุทธิ  -                             -         -                           -         -                        -         18,122,462.07      2.17        16,392,762.07      2.13        16,392,762.07      2.52        

เงินลงทนุซึ่งบนัทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  75,764,529.59           6.45        66,328,197.40         6.00        58,053,803.37      6.50        -                        -         -                        -         -                        -         

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 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      

ทีด่ิน 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 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        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 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      

รวมสินทรัพย 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 ดีดีบ ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

 
 

 หนวย : บาท

หมายเหตุ 2553 % 2552 % 2551 % 2553 % 2552 % 2551 %

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 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      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  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        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 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      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 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        

รวมหนี้สิน 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      

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

ทุนจดทะเบยีน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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      

ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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      

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      

กาํไรที่ยังไมเกดิขึ้นจากการปรับมูลคาเงนิลงทนุ 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  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        

ยังไมไดจดัสรร 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      

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 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      

สวนของผูถือหุนสวนนอย 19,963,325.99           1.70        18,847,953.73         1.70        17,498,475.17      1.96        -                        -         -                        -         -                        -         

รวมสวนของผูถือหุน 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      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 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    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงนิรวม

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบ ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 



 

หนวย : บาท

หมายเหตุ 2553 % 2552 % 2551 % 2553 % 2552 % 2551 %

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา  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

ตนทนุการใหบริการและคานายหนา  (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)

กําไรขั้นตน 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

 รายไดเงินปนผล 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

  รายไดอื่น 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

กําไรกอนคาใชจาย 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

คาใชจายในการบริการและบริหาร  (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)

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทนุตามวธิีสวนไดเสีย 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

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุตามวธิีสวนไดเสีย  17,556,308.19 2.81 15,497,706.03 2.39 10,272,470.88 1.82 -                        -                        -                        

 กําไรกอนตนทนุทางการเงิน  128,589,131.75 20.61 104,777,102.87 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

 ตนทนุทางการเงิน (1,952.05) (0.00) (2,294.52) (0.00) -                        -                        -                        -                        

 กําไรกอนภาษีเงินไดนิตบิคุคล  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

ภาษีเงินไดนิตบิคุคล  (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)

กําไรสุทธิ 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

การปนสวนกําไร

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 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

สวนทีเ่ปนของผูถอืหุนสวนนอยของบริษัทยอย 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 75,020,951.47 17.69 59,393,616.63 14.46 47,297,047.99 13.17

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  

กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 12.72 10.38 8.03 10.00 7.92 6.31

จํานวนหุนสามัญถวัเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (หุน) 7,500,000.00 7,500,000.00 7,479,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับป สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย



 

 

 หนวย : บาท

2553 2552 2551 2553 2552 2551

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน) กิจกรรมการดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิกอนภาษเีงินไดนิติบุคคล 128,587,179.70      104,774,808.35      83,651,791.99        92,431,222.72        70,548,256.81        55,228,769.29        

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดาํเนินงาน

คาเสื่อมราคา 21,324,393.13        20,903,029.31        19,251,392.40        14,159,077.71        14,850,414.83        15,405,977.79        

สวนแบงกาํไรจากเงินลงทุนตามวธิีสวนไดเสีย (17,556,308.19)      (15,497,706.03)      (10,272,470.88)      -                         -                         -                         

หนี้สงสัยจะสูญ -                         1,111,021.34          -                         -                         1,111,021.34          -                         

กลบัรายการผลขาดทุนจากการปรับมลูคาเงินลงทุนชั่วคราว -                         -                         (161,300.00)            -                              -                             (161,300.00)           

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนชัว่คราว  -                              -                             8,423.60                 -                         -                         16,200.00               

(กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 258,629.75             (164,537.00)           (265,402.50)           258,629.75             (164,537.00)           (265,402.50)           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 26,250.00               (1,029,221.25)        (4,400.00)                -                             (2,000.00)               (4,400.00)               

กาํไรจากการขายอุปกรณ (203,726.55)           (2,221,078.26)        (1,461,074.32)        (203,868.55)           (1,747,655.55)        (336,347.59)           

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 461,613.58             (86,723.56)             (42,321.77)             463,260.49             (87,124.41)             (40,429.78)             

เงินปนผลรับจากบริษทัยอยและบริษทัรวม -                         -                         -                         (21,957,576.00)      (21,060,912.00)      (20,850,912.00)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน่ (2,689,908.95)        (5,388,232.00)        (3,351,253.15)        (2,689,908.95)        (5,388,232.00)        (3,351,253.15)        

ตนทุนทางการเงิน 1,952.05                 2,294.52                 -                         -                         -                         -                         

กาํไรจากการดาํเนินงานกอนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย 

และหนี้สินจากการดาํเนินงาน 130,210,074.52      102,403,655.42      87,353,385.37        82,460,837.17        58,059,232.02        45,640,902.06        

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลกูหนี้การคา 49,915,444.89        (213,144,725.38)    10,101,266.79        32,192,090.91        (112,058,091.79)    (16,286,702.34)      

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเกบ็ 7,875,581.60          (7,534,521.75)        (2,379,990.95)        7,803,445.34          (7,297,487.43)        (2,315,587.55)        

สินทรัพยหมนุเวียนอื่น (7,904,828.07)        (41,421.97)             (176,857.80)           (4,614,193.07)        649,235.33             (151,641.05)           

เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิภาระค้ําประกัน 9,268,600.00          (5,401,958.00)        (2,792,142.00)        9,268,600.00          (5,401,958.00)        (2,792,142.00)        

สินทรัพยไมหมนุเวยีนอืน่ 9,362.42                 26,941.08               (20,431.00)             -                         -                         -                         

บริษทั ฟารอีสท ดดีบีี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

 หนวย : บาท

2553 2552 2551 2553 2552 2551

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา (13,933,844.51)      141,763,517.84      (24,943,273.58)      3,200,396.82          70,669,153.50        (6,157,175.89)        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,645,523.50          24,890,947.68        (882,788.94)           8,911,341.70          25,524,259.80        (5,268,554.70)        

เงนิสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 180,085,914.35      42,962,434.92        66,259,167.89        139,222,518.87      30,144,343.43        12,669,098.53        

จายภาษีเงนิไดนิตบิุคคล (25,679,700.85)      (22,258,401.01)      (21,549,789.79)      (13,105,047.78)      (9,721,921.82)        (9,229,688.57)        

รับเงนิจากการขอคืนภาษีเงนิได 1,450,196.58          -                         440,000.00             1,283,242.77          -                              -                              

     เงนิสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 155,856,410.08      20,704,033.91        45,149,378.10        127,400,713.86      20,422,421.61        3,439,409.96          

กระแสเงนิสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง (148,732,370.13)    (51,531,696.65)      10,419,202.34        (129,927,580.04)    (51,505,810.96)      10,453,263.74        

เงินสดรับเงนิจากการขายเงนิลงทุนชั่วคราว  -                              -                             12,313,040.63        -                         -                         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        20,850,912.00        

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          

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (8,298,871.14)        (32,519,151.03)      (13,210,753.16)      (5,329,239.62)        (11,168,909.24)      (8,461,232.29)        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 227,570.09             2,244,953.27          1,221,214.94          227,570.09             1,747,663.55          336,448.59             

เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัทยอย  -                              -                              -                             (1,729,700.00)        -                         -                         

เงินสดจายซื้อเงนิลงทุนระยะยาวอื่น (19,418.40)             (2,000,000.00)        (2,340,825.00)        (19,418.40)             (2,000,000.00)        (2,340,825.00)        

เงินสดรับจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น  -                             3,329,221.25          4,400.00                 -                         2,000.00                 4,400.00                 

เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอย (2,162,400.00)        (2,162,400.00)        (2,162,400.00)        -                         -                         -                         

เงนิสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (148,175,604.63)    (70,027,529.16)      16,608,444.90        (112,130,883.02)    (36,475,912.65)      34,471,820.19        

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 500,000.00             1,000,000.00          -                         -                         -                         -                         

เงนิสดจายชําระเงนิกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (500,000.00)           (1,000,000.00)        -                         -                         -                         -                         

      เงนิสดจายดอกเบี้ยจาย (1,952.05)               (2,294.52)               -                         -                         -                         -                         

รับชําระทุนหุนสามัญเพิ่มทุน 270,300.00              -                             -                         -                         -                         -                         

จายเงนิปนผล (37,500,000.00)      (37,375,020.00)      (37,385,100.00)      (37,500,000.00)      (37,480,020.00)      (37,490,100.00)      

เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (37,231,652.05)      (37,377,314.52)      (37,385,100.00)      (37,500,000.00)      (37,480,020.00)      (37,490,100.00)      

 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (29,550,846.60)      (86,700,809.77)      24,372,723.00        (22,230,169.16)      (53,533,511.04)      421,130.15             

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      

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 



 

(ข)  ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ         

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)         

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน         

สําหรับปสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม งบการเงินรวม   งบเฉพาะบริษัท 

         

 2553 2552 2551   2553 2552 2551 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร         

อัตรากําไรสุทธิตอยรายไดคานายหนาและบริการ (%) 15.77 12.56 11.37   17.69 14.46 13.17 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 8.63 8.14 7.15   9.34 8.37 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 

มูลคาหุนตามบญัชีตอหุน (บาท) 105.77 96.06 90.28   79.53 72.71 69.79 

         

อัตราสวน/เคร่ืองแสดงสภาพคลอง         

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 

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถอืหุน - - -   - - - 
 
 



 

(2)    คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงาน 
 ในป 2553 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย จํานวน 358.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 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 ซ่ึงมีจํานวน 708.89 ลานบาท ลดลง  15.03 ลานบาท หรือรอยละ 2.12 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- รายไดจากการใหบริการและคานายหนา  
 ป 2553 บริษัทฯ และบริษทัยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 623.77 ลานบาท 
เปรียบเทียบกับป 2552 ซ่ึงมีจํานวน 647.73 ลานบาท ลดลง 23.96 ลานบาท หรือรอยละ 3.70 เน่ืองจากรายไดจาก
การใหบริการและคานายหนาของบริษทัยอย มียอดรายไดลดลงจากปกอน แตในขณะเดียวกันรายไดจากการ
ใหบริการและคานายหนาของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 13.44 ลานบาท หรือรอยละ 3.27 เปนผลมาจาก
ลูกคาที่มอียูเดิมหลายรายไดใชงบโฆษณาเพ่ิมมากขึ้น  

- รายไดอื่น  
 ในป 2553 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 70.09 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 8.93 ลานบาท หรือรอยละ 14.60 ซ่ึงเปนผลมาจาก
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสวนลดรับทางการคาเพ่ิมมากจากป 2552 

- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
 ในป 2553 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 17.56 ลานบาท เพ่ิม
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 
 คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทนุการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับป 
2553 บริษทัฯ และบริษทัยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 565.28 ลานบาท ลดลงจากปกอน 38.84 ลานบาท หรือรอย
ละ 6.43 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



 

- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทนุการใหบริการและคานายหนาจํานวน 265.33 ลานบาท ลดลงจากป

กอน 48.38 ลานบาท หรือรอยละ15.42 เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนการใหบริการและคานายหนาของ
บริษัทยอย เน่ืองจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทยอยลดลงในป 2553 และในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ตนทุนจากการใหบริการและคานายหนาลดลงจํานวน 12.19 ลานบาท หรือรอยละ 6.87 ขณะที่
รายไดจากการใหบริการและคานายหนาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารตนทุนในการผลิต
ช้ินงานโฆษณาโดยใหใชตนทนุการผลิตช้ินงานจากบุคคลากรภายในบริษัทมากกวาการวาจางบุคคลภายนอก 

- คาใชจายในการขายและบริหาร 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 299.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.54 ลาน

บาท หรือรอยละ 3.29 สาเหตุเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 
 กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2553 จํานวน 98.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 17.01 ลานบาทหรือ
รอยละ 20.90 

- กําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนบริษทัใหญ สําหรับป 2553 จํานวน 95.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
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 บริษทัฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2553 จํานวน 1,174.14 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากปกอน 68.42 ลานบาท หรือรอยละ 6.19 สินทรัพยหลักของบริษทัฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา และเงินลงทุนช่ัวคราว 

- ลูกหน้ีการคา 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคาสุทธิ 415.21 ลานบาท ลดลงจากปกอน 50.40 ลานบาทหรือ

รอยละ 10.83 ในระหวางป 2553 บริษทัฯ และบริษัทยอยสามารถบริหารการเก็บหน้ีไดดี ทําใหยอดลูกหน้ีการคา 
ณ ส้ินปมีจํานวนที่ลดลง  

- เงินลงทุนช่ัวคราว 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ ส้ินป 2553 จํานวน 226.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป

กอน 148.73 ลานบาทหรือรอยละ 191.42 เปนผลมาจากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได บริษัทฯ และบริษทัยอยจึง
ฝากเงินไวกับสถาบันการเงินช้ันนํา ประเภทเงินฝากประจํา จํานวน 40.20 ลานบาท และประเภทต๋ัวแลกเงิน 
จํานวน 186.24 ลานบาท 



 

- หน้ีสิน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม ณ วันส้ินป 2553 จํานวน 383.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.18 

ลานบาทจากป 2552 หรือรอยละ 1.08  บริษัทฯ และบริษทัยอยมีเจาหน้ีการคาจํานวน 301.20 ลานบาท ลดลงจาก
ป 2552 จํานวน 13.93 ลานบาท หรือรอยละ 4.42 ซ่ึงสาเหตุของเจาหน้ีการคาลดลง เน่ืองจากการที่บริษัทไดใช
ตนทุนภายในในการผลิตช้ินงานโฆษณา โดยลดการวาจางบุคคลภายนอก ทําใหมีเจาหน้ีการคางานผลิตชิ้นงาน
โฆษณาลดลง และเจาหน้ีการคาส่ือโฆษณาก็ลดลงเนื่องจากจายเงินคาส่ือโฆษณาลวงหนาเพื่อใหไดสวนลดเงิน
สดทางการคา 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน ณ วันส้ินป 2553 จํานวน 81.69 ลานบาท เพิ่มจากป 2552 
จํานวน 9.75 ลานบาทหรือรอยละ 13.55 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานคางจาย และ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายป 2553 

- สวนของผูถือหุน 
 สวนของผูถือหุนของบริษทัฯ และบริษทัยอย ณ วันส้ินป 2553 จํานวน 791.05 ลานบาทเพ่ิมจากป 

2553 จํานวน 72.60 ลานบาทหรือรอยละ 10.10 เน่ืองจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ และบริษทัยอย 
 วิเคราะหงบกระแสเงินสด 
 งบกระแสนเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 155.35 
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 ส้ินป 2552 เปน 125.80 

ลานบาท ณ ส้ินป 2553 สาเหตุหลักทีฐ่านะเงินสดลดลงมีดังน้ี  
- เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจําและบัญชีตั๋วแลกเงินเพ่ิมขึ้น 148.73 ลานบาท 
- ลูกหน้ีการคาลดลง 49.92 ลานบาท 

  
 
 



 

(3)   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2553   
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 - บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซ่ึง

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 มีจํานวนเงินทั้งส้ินดังน้ี 
 บมจ.ฟารอีสท ดีดีบ ี จายเปนจํานวนเงินรวม   432,000.00 บาท 
 บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม    140,000.00 บาท 
 บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) (บริษทัยอย)  จายเปนจํานวนเงินรวม 93,000.00 บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
 - ไมม ี - 

 

12.  ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
- ไมมี –  

 



 

สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553  ฉบับน้ีแลว และดวยความ

ระมัดระวัง  บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ีบริษัทฯ  ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวา บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทฯ  ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23   
กุมภาพันธ 2554  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว  บริษัทฯ ไดมอบหมายให  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  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 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

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 

4.90 บิดานางชัยลดา ตนัติเวชกุล  บริษัทจดทะเบียน  

2515-ปจจุบัน 

13 พฤษภาคม 2553 

 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการ 

 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

 

2550-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 

 จํานวน 16 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 

2532-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.เฟมไลน 

2539-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู

นิเคชั่น  

2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 

(ประเทศไทย) 

2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-

ฟารอีสท 

2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ

ไทย) 

 
 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 2) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2.  นายวศิน  เตยะธิติ 

 รองประธานกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

62  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 3/2003 

0.23 -  บริษัทจดทะเบียน  

2540-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 4 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 

2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 

(ประเทศไทย) 

2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟาร

อีสท 

2542-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ 

2546-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ

ไทย) 

3.   นายแดน  ศรมณี 

 กรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

46  ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

แคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 55/2006 

0.53 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 ไมมี 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 3) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4.  นายรูดิเก  ไรนิเก 

 กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

71  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of 

Hamburg Germany 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 65/2007 

0.18 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

5.  นางศิริวรรณ วลิาสศักดานนท 

 กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

56  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 3/2003 

0.05 -  บริษัทจดทะเบียน  

2552-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บมจ.ไทยวาโก 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 8 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 4) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6.  นางมาลี  ลลีาศิริวงศ 

 กรรมการ 
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

56  ปริญญาตรีคณะนติิศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 2/2003 

0.03 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 

2532-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.เฟมไลน 

2533-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.อิมเมจเฟรส 

2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศ

ไทย) 

2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 

7.  นางชัยลดา  ตนัติเวชกุล 

 กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง 

34  ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย

ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน 

สหรัฐอเมริกา 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 55/2006 

3.61 บุตรนายบุญชัย  โชควัฒนา  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 3 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 

2547-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 

(ประเทศไทย) 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 5) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8.  นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ 

 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 

63  ปริญญาโทบัญชี Western Illinois 

University, U.S.A. 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 3/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  

2539-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

2541-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็นเตอรไพรส 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 4 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 9.  นายอมร  อัศวานันท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

62  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท 

สหรัฐอเมริกา 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 4/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  

2542-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล 

2550-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล 

2545-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประชาอาภรณ 

2545-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

2546-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บมจ.ธนาคารทหารไทย 

2549-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.ธนาคารทหารไทย 

2548-ปจจุบัน  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพโสภณ 

2551-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.กรุงเทพโสภณ 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 6) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10.  นายวิชิต  ตันติอนุนานนท 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

64  อัสสัมชัญพาณิชย 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- Director Accreditation Program 

(DAP) 3/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 3 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

11.  นายสรโชต  อําพันวงษ 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญาตรีสาขาศิลปะ มหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ปริญญาโท สาขาการออกแบบสื่อสาร 
     Pratt Institute, New York, USA. 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 
- Director Accreditation Program 

(DAP) 85/2010 

0.10 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 
 ไมมี 

 
 
2539-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
2550-ปจจุบัน 
 

กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท 
 กรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูจัดการ 
 

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

12.  นายอาทร  เมฆนพรัตน 

      กรรมการ 
 ผูจัดการทั่วไป  

 

53  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา

สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 ไมมี 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 7) 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

% 

การถือหุน 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

13.  นายอนุพล  ภูวพูนผล 

 ผูอํานวยการฝายบริหารงาน
ลูกคา (2547-ปจจุบัน) 

50  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ

โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 ไมมี 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

14.  ดร.สมชาติ  วศิิษฐชัยชาญ 

 ผูอํานวยการบริหารฝาย
วางแผนกลยุทธและวิจัย  

(2548-ปจจุบัน) 

41  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก 

Development Administration 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 ไมมี 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

15.  นางพรวิไล  ปนวนิชกุล 

 ผูจัดการฝายบัญชี  

(2541-ปจจุบัน) 

50  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ

ของบริษัท 

 ไมมี 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 8) 

ผูบริหารของบริษัทฯ      
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย /  บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟารอีสท 

ดีดีบี 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

บจก.เฟมไลน บจก.แรพ คอลลินส 1 2 3 4 5 A B C D E 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา X, // , / X, // // //, / //  // //  x  //  

2. นายวศิน เตยะธิติ *, // , /  x, //   x, //,  / // //  0  // // 

3. นายแดน  ศรมณี **, // , /, 00             
4. Mr. Rudiger  Reinecke //             
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท //             
6. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ // , /, 00 // , / // , /  //        // 
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล // , /, 00   //         // 
8. นายขจรศักดิ ์ วันรัตนเศรษฐ // , #, 0         0  //  
9. นายอมร อัศวานันท // , #, 0          0   
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท // , #, 0, 00             
11.    นายสรโชต       อําพันวงษ //, #             
12. นายอาทร เมฆนพรัตน //, /             
13. นายอนุพล ภูวพูนผล /             
14. ดร.สมชาต ิ 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) 
ชอง 5 =  บจก.เมยีนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท A = บมจ.สหพฒันาอินเตอรโฮลดิง้      B = บมจ.สหพัฒนพบิูล       C = บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอรเนชั่นแนล            D = บจก.ชัยลดาดล         E = บจก.พนินาเคิล ทราเวิล 

 
 



 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

รายชื่อกรรมการ บจก. เฟมไลน จํากัด 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา X 
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล **, / 
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ // 
4. นางเกษแกว อิทธิกุล / 
5. นางพรรณพิศ จันทรเอียง / 
6. นายรัชพงค                  งามพิสัย / 

 
รายชื่อกรรมการ บจก. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)  

1. นายบุญชัย โชควัฒนา // 
2. นายวศิน  เตยะธิติ // 
3. นายวีระพล หรือตระกูล / 
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ / 
5. นายปเตอร  จอหน  รอวลิ่งส // 
6. นางสาวเยา ไล ซาน แดพพิน // 

 
หมายเหตุ : X =  ประธานกรรมการ 

** = กรรมการผูจัดการ 
/ =  กรรมการบริหาร 
// =  กรรมการ 

 



 

                                                                                                                                                                                       เอกสารแนบ 3 
        รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน ไดแกนายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายอมร  อัศวานันท และ นายวิชิต  ตันติอนุนานนท เปนกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ในขอบเขตและหนาที่ ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในป 2553  คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมพิจารณาตามวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนท้ังส้ิน 4 ครั้งโดย 

1.  นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ  เขารวมประชุม  4  คร้ัง 
2.  นายอมร  อัศวานันท  เขารวมประชุม  4  คร้ัง 
3.  นายวิชิต  ตันติอนุนานนท  เขารวมประชุม  3  คร้ัง 

มีผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมตามวาระที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาสอบทาน ใหขอสังเกตุและขอเสนอแนะ ในวาระตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

1. ไดสอบทานงบการเงินของบริษัท รายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบัญชีป 2553 เพ่ือใหม่ันใจวางบ
การเงินไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของรวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความเห็นวาบริษัทไดดําเนินการอยางถูกตอง 
สมเหตุสมผล 

3. ไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจําป พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ 
เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.   ไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

5.   พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายวิชัย  รุจิตา
นนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054  และ/หรือ นายประวิทย  วิวรรธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917  และ/
หรือ นายบรรจง  พิชญประสาธน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147  แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูมี
คุณสมบัติและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคาสอบบัญชีปละ 432,000 บาท  เพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป 

ในการปฏิบัติงานตามที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองใด ๆ อันเปนสาระสําคัญที่
จะมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท และไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแลว 

 
(นายขจรศักด์ิ  วันรัตนเศรษฐ) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
              อ่ืน ๆ 

 
                                                                       - ไมมี – 


