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

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

(2) ขอมูลของนิติบคุ คลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3555
โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 100,000 หุน เปนเงิน 10 ลานบาท
อัตราการลงทุน
86.48%
2. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577
โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทน รับจางทําโฆษณาและสงเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงิน 5 ลานบาท
อัตราการลงทุน
52%

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

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

2. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
บริษัทมีลูกคารายใหญ 4 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด และ สยามซีเมนตกรุป ซึ่งมีสัดสวนรวมทั้งหมดเปน 45.7 % ของรายได
ทั้งหมด
ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกคาหรือสูญเสียรายไดบางสวนจากลูกคาเหลานี้ซึ่ง
อาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นในการติดตอเขาเสนองานเพื่อใหบริการแกลูกคารายใหม ๆ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่องบริษัทเชื่อมั่นวาลูกคารายใหญทั้ง 4 รายดังกลาวขางตนซึ่ง
เปนลูกคาของบริษัทมานานกวา 10 ป และลูกคารายอื่นๆ จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไป
ในอนาคต
ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ
ในปที่ผานมาตองยอมรับวาทั่วโลกเองก็ไดรบั ผลกระทบจากภัยที่ไมคาดคิดจากธรรมชาติ ไมวาจะเปน
เหตุการณสึนามิในญี่ปุนที่สงผลเปนวงกวาง โดยเฉพาะการสงออกของอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของญี่ปุน ประเทศไทยก็เจอมหาอุทกภัยครั้งรายแรงในประวัติศาสตร สงผลกระทบกวา 65
จังหวัด ประชากรไดรับความเดือดรอนกวา 13 ลานคน มูลคาความเสียหายทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสูง
ถึงประมาณ 1.44 ลานลานบาท ( ประเมินโดยธนาคารโลก และไดรับการจัดอันดับเปนประเทศที่ไดรับความ

เสียหายจากภัยภิบัติเปนอันดับ 4 ของโลกในป 2554 ) สงผลใหลูกคาบางรายตองชะลอหรือลดงบประมาณในการ
ทําโฆษณาประชาสัมพันธ อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของผลิตภัณฑและสินคาตาง ๆ ที่ตองลดปริมาณการผลิต
ดวยสาเหตุจากน้ําทวมโรงงานและการชะลอการจับจายของผูบริโภค ที่ตองเลือกอุปโภคบริโภคกับสิ่งที่จาํ เปนกอน
ปจจัยตาง ๆนี้จึงสงผลกระทบตอเนื่องมาถึงรายไดของบริษัทที่ลดลงจากเปาหมายเดิมที่ตั้งไว
ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ทรัพยากรบุคคลคือปจจัยหลักของธุรกิจโฆษณา ความเปนมืออาชีพที่สะทอนไดจากผลงานที่สรางสรรค
ตองมีบุคลากรที่มีความชํานาญและความสามารถเปนพิเศษทางดานความคิดสรางสรรค ดานการวางแผนกลยุทธ
การสื่อสาร ใหสอดคลองกับแผนการตลาดของลูกคา การมีทีมผูเชี่ยวชาญในการบริหารงานลูกคา ทีมการผลิต
รวมทั้งทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแผนงานทั้งหมดผลิตออกมาอยางมีคุณภาพที่โดดเดน ทันสมัย
ตลอดเวลา รองรับกับการสื่อสารยุคใหม การใหการอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ
จึงเปนสิ่งที่บริษัทตระหนักอยูเสมอ และจัดใหมีอยางตอเนือ่ งตลอดป เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนาให
เกิดศักยภาพตลอดเวลา
บริษัทไดมีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคูแขงรวมถึง
การจัดกิจกรรมสันทนาการภายในบริษัทอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวา พนักงานทํางานอยางมีความสุขและไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
ในปจจุบัน ลูกคาระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโนมที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการ
สื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการงายตอการติดตอและรวมมือภายในเครือขายบริษัทโฆษณา
นั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทําสัญญาทางการคากับดีดีบี เวิลดไวด นั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามถาหากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขาย
ดีดีบีทั้งหมด จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือเอือ้ ประโยชนตอกันซึ่งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแมโครงสรางการ
ถือหุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกบั คณะกรรมการของแตละบริษัท ในการบริหารและ
การตัดสินใจ
บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทมีการ
ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่ออยางระมัดระวังโดยมีการทําสัญญาหรือเอกสารรับรองในการใหสินเชื่อ
ตางๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิดจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปน
สาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยู เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้
1. การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการสื่อสารที่ครอบคลุมการสื่อสารในทุกดานไมวาจะเปน
การประชาสัมพันธการสื่อสารการตลาด การสรางสรรคความคิดงานโฆษณาและการบริหารลูกคาสัมพันธ
(Customer Relationship Management) โดยเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบตอยี่หอ
ตราสินคาหรือแบรนด โดยทางบริษัท ไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนด
คอนวิคชั่นสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการสรางการสื่อสารตราสินคาใหโดด
เดน อารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard ®) กลยุทธในการหาแนวความคิดใหกับแผนงานโฆษณา นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้งเชิงปริมาณ ( Quantitative) เชิงคุณภาพ ( Qualitative ) และการศึกษา
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคผานกลยุทธ ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB
Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของบริษัท
2. การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ
ชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอลฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผน
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
เปนตน
3. นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณา
ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอลเปนตน โดยบริษัทฯจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ในป 2554
- ไมมี –

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการสื่อสารและงาน
โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การ
ประสานงานกั บ บริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารด า นอื่ น ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจัย
บริษัท เฟมไลน จํากัด
เปนบริษัทยอยของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารการตลาด แบบครบ
วงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การผลิตชิ้นงาน
โฆษณา รวมถึงการวางแผนและซื้อสื่อ ในรอบปที่ผานมา ทางบริษัทไดเพิ่มจํานวนพนักงานในแผนกสื่อดิจิตัล เพื่อ
ตอบสนองและเท า ทั น กั บ การขยายตั ว ของพฤติ ก รรมในการบริ โ ภคสื่ อ ของกลุ ม ลู ก ค า ในป จ จุ บัน รวมทั้ ง ได
ใหบริการ ในดานสื่อดิจิตอลอยางครบวงจร ทั้งในสวนของการวางกลยุทธ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน และ
ซื้อสื่อ ภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทยลูกคาใหดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้
บริษัทมีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลาย
บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
แรพ ประเทศไทย เปนบริษัทในเครือของ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนินธุรกิจในป
พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวกใน
การวิเคราะห เพื่อเขาถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา แรพจึงเปนผูนําดานการนําขอมูลมาขับเคลื่อนการตลาด
และการวิเคราะห (Data driven marketing and analytics) และดวยความสามารถในการคนหาและวิเคราะหคุณคา
ของขอมูล จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา ดวยความเขาใจที่ลึกซึ้ง
และตอบสนองอยางเขาถึงความตองการที่ซับซอนของผูบริโภคไดอยางถูกตอง แมนยํา สรางผลสําเร็จใหทั้งลูกคา
และเอเยนซี่
แรพ ประเทศไทย เปนชื่อทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษั ทมุ ง เน น ในการคิ ด ค น งานโฆษณาให มี แ นวความคิ ด ที่ โ ดดเด น เพื่ อ ให ลู ก ค า สามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ ROI ® R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความ
ตองการของผูบริโภค O ( Originality) – แนวความคิดที่ไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่มและ I (Impact) –
แนวความคิดที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไมวา
จะเปนการสรางตราสินคาการวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่องไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือการขอ
เขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากรของบริษัท
มีความชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัท มุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความ
เชื่อวาบุคลากรที่ดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนาตลอดไป

โครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ /บริษัทยอย/บริษัทรวม
ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัทฯ

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.เฟมไลน
(ยอย)

86.48

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
(ยอย)

52.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่
รายไดคาที่ปรึกษา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินเตอร
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

33.33

ป 2554
รายได
%

ป 2553
รายได
%

ป 2552
รายได
%

488,624
25,774
31,504
545,902

89.51
4.72
5.77
100.00

424,140
24,647
24,215
473,002

89.67
5.21
5.12
100.00

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

89.41
5.76
4.83
100.00

175,265
28,417
203,682

86.05
13.95
100.00

189,620
28,793
218,413

86.82
13.18
100.00

225,451
20,833
246,284

91.54
8.46
100.00

14,106
4
14,110

99.97
0.03
100.00

10,331
66
10,397

99.37
0.63
100.00

12,439
23
12,462

99.82
0.18
100.00

98,748
2,536
101,284

97.50
2.50
100.00

118,211
2,007
120,218

98.33
1.67
100.00

95,865
963
96,828

99.01
0.99
100.00

360
577
61
998

36.07
57.82
6.11
100.00

360
500
78
938

38.38
53.30
8.32
100.00

360
462
983
1,805

19.94
25.60
54.46
100.00

1,203,582
147,602
1,351,184

89.08
10.92
100.00

942,270
130,515
1,072,785

87.83
12.17
100.00

708,174
125,090
833,264

84.99
15.01
100.00

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะรายได
รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2554, 2553 และ 2552
เทากับ 488.62 ลานบาท 424.14 ลานบาท และ 410.70 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้

โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ
2553
2552
2554
ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ
144.02
29.47 145.29
34.26 124.69
30.36
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา
344.60
70.53 278.85
65.74 286.01
69.64
รวมรายได
488.62 100.00 424.14 100.00 410.70 100.00

สื่อโฆษณา
โทรทัศน
วิทยุ
สิ่งพิมพ
ภาพยนตร
สื่อกลางแจง
รวม

โครงสรางสื่อโฆษณา
(หนวย : รอยละ)
2554
2553
80.37
81.20
3.03
1.86
7.58
8.86
9.02
8.08
100.00
100.00

ลักษณะของลูกคา
ในป 2554 ลูกคาของบริษัท แยกตามโครงสรางของสินคาดังนี้
งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา
ประเภทสินคา
- อาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องใชสวนตัว
- บานและที่ดิน
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน
- อุปกรณกอสราง
- อุปกรณเครื่องเขียน
- สื่อสาร

%
37.81
16.11
3.34
7.81
8.36
0.98
0.88

2552
74.60
1.61
12.90
0.46
10.43
100.00

ประเภทสินคา
- สถาบันการเงิน
- อุปกรณ-ยานพาหนะ
- ประกันภัย
- อื่น ๆ

%
5.72
5.55
0.90
12.54
100.00

สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2554
ป 2553
ป 2552
73.34%
79.52%
81.98%
สัดสวนการขายที่จะขายใหลูกคารายใด > 30% 3 ปติดตอกัน
- ไมมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝาย
วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากนั้น ฝายบริหารงานลูกคาและ
ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบื้องลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป
เมื่อลูกคาอนุมตั ิงานที่ฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพนิ่ง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ
ในการซื้อสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซื้อ
สื่อโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงสงไปยังสื่อตางๆ และตรวจสอบ
วาไดลงโฆษณาตามที่ไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม

ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนที่จะผลิต
ชิ้นงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. การทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา
กลยุทธการแขงขัน
1. บริษัท ไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับและงบประมาณ
ในปจจุบัน จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา การใหความสําคัญกับ
การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใชสื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อัน
นํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ ใหความคุมคาดานการลงทุน
ทางดานการสื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความ
สนใจจากลูกคารายใหม
2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ใหแกลูกคา การบริหารงานลูกคา
ในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด (Thinking Partner) ในการทําการสื่อสารการตลาด บริษัทไมไดเนน
เฉพาะงานทางดานโฆษณาเทานั้น หากแตยังใหบริการที่เพิ่มมูลคาใหกับลูกคา เชนการวางแผนงานสื่อที่แตกตาง
ออกจากวิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อ
ใหมที่สรางสรรค การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา โดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบง
ออกเปนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงานในอดีตอยาง
ตอเนื่องและกลุมลูกคาเดิมที่ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ซึ่งนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให
ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของ
บริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา
ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และมีที่ตั้งอยูในประเทศ
ไทย โดยในป 2554 บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 4 ราย ไดแกบริษัท สหพัฒนพิบูลจํากัด (มหาชน)

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จํากัด และสยามซีเมนตกรุป ซึ่งมีสัดสวนรวม
ทั้งหมดเปน 45.7% ของรายไดทั้งหมด อยางไรก็ตามลูกคาทั้ง 4 ราย เปนลูกคาของบริษัทมาเปนเวลานานกวา 10 ป
อีกทั้งบริษัทยังคงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวา
ลูกคารายใหญทั้ง 4 รายนี้จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต
สําหรับป 2554 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 17 ราย เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ
ไดแก การที่บริษัทไดชนะการแขงขันการนําเสนอผลงานแขงกับเอเจนซี่อื่น การที่บริษัทไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาเดิมใหดูแลสินคาอื่นๆ ของลูกคาเพิ่มขึ้น การที่ลูกคาใหมประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อตางๆจึง
ติดตอเขามาโดยตรงหรือจากเครือขายของดีดบี ีไดมีลูกคาใหมเขามา
ข. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา
สําหรับป 2554 มูลคาการใชจายเพื่อการโฆษณารวมทั้งสิ้น 104,640 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น
เพียง 3.59% จากปกอน ที่มีการใชงบรวม 101,010 ลานบาท ทั้งนี้สื่อที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงไดแกส่ือ
อินเตอรเน็ต 62.07% สื่อภายในรานคา (In-store) 46.30% สื่อในโรงภาพยนตร 20.66% สื่อเคลื่อนที่ (Transit)
18.97% สวนสื่อโทรทัศนมีอัตราการเติบโตนอยมากเพียง 2.42% เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งเติบโตสูงถึง 14.79%
ทั้งนี้เนื่องจากในชวงไตรมาสสุดทายของป 2554 ไดเกิดวิกฤตการณน้ําทวมใหญในหลายจังหวัดทั่วประเทศสงผล
กระทบตอผูบริโภคและธุรกิจอยางมหาศาล หลายธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจึงมีการยกเลิกหรือชะลอการใชงบ
โฆษณาและประชาสัมพันธรวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ ออกไป
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุม
รถยนตนั่งสวนบุคคล ผลิตภัณฑบํารุงผิว ภาครัฐบาล เครื่องดื่ม และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน
บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การให บ ริ ก ารการสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated
Marketing Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางดานโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เนนคุณภาพ ดวย
พื้นฐานหลักที่ใหความสําคัญกับผลงานความคิดสรางสรรค การวางแผนกลยุทธการสื่อสาร การบริหารงานลูกคา
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และ
บรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ

3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา และการบริหารขอมูล
งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้
ที่ดิน
159,185,182.50
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
7,805,837.61
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
8,718,447.54
ยานพาหนะ
6,856,162.21

บาท
บาท
บาท
บาท

ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้
ตกแตงสํานักงาน
5,070,198.32 บาท
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
4,964,103.78 บาท
ยานพาหนะ
6,620,094.14 บาท
สถานที่ประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
(2) สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
- ไมมี -

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี -

7. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10.00 บาท
(2) ผูถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนของบริษทั ฯ ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2554
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

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

จํานวนราย

จํานวนหุน

%

29
2

4,085,053
825,000

54.47
11.00

267
3
301

2,545,747
44,200
7,500,000

33.94
0.59
100.00

รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน
ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2554
รายชื่อ
จํานวนหุน
รอยละ
กลุมตระกูลโชควัฒนา
1,607,694
21.44
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,020,000
13.60
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
922,650
12.30
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
797,800
10.64
ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง
750,000
10.00
นายสําเริง มนูญผล
747,500
9.97
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
176,700
2.36
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
171,000
2.28
นางอรพินท พูนศักดิ์อุดมสิน
117,900
1.57
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จํากัด (มหาชน)
85,500
1.14

(3) นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมานั้น บริษัทได
จัดสรรกําไรเพือ่ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
สรุปไดดังนี้
ป
2553
2552
2551
2550
2549
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
เงินปนผลตอหุน (บาท)
8.00
5.00
5.00
5.00
5.00
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
60,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ
79.98%
63.14%
79.28%
80.45%
81.61%
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
โครงสรางการถือหุน
(4) รายละเอียดการถือหุนไขว
FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไมถือหุน
ไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุน
ไขวในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป
บริษัทอื่นเหลานั้นตองไมถือหุน ไขวระหวางกัน
บ. เฟมไลน จก.
บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก.

1
2

สัดสวน
ที่ถือ

86.48
52.00

บริษัทอื่นถือหุนใน
FE
สัดสวน
ที่ถือหุน

-

FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ

ชื่อบริษัท

2

การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา 50%
บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา
50% บริษัทอื่น ตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%
บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.
บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.
บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก.
บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก.
บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอสี ท จก.
การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25% บริษัทอื่น ตองไมถือ
หุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

1
2
3
4
5
3

1
2
3

สัดสวน
ที่ถือ

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

บริษัทอื่นถือหุนใน
FE
สัดสวน
ที่ถือหุน

-

0.34
0.28
0.29

ทั้งนี้ ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการที่บริษัท
เขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเนื่องจากเห็นวาเปนบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และประการ
สําคัญคือการไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลที่ดีและสม่ําเสมอทุกป

12.30
13.60
10.64

10.
11.
12.
13.
14.

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่ม (ลด) ป 2554 คิดเปน
ป 2553
ป 2554
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
นายบุญชัย โชควัฒนา
249,300 118,500
- 367,800
4.90 249,300 118,500
นายวศิน เตยะธิติ
14,850
2,250
- 17,100
0.23 14,850
2,250
นายแดน ศรมณี
40,000
- 40,000
0.53 40,000
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
3,825
3,825
0.05
3,825
นางมาลี ลีลาศิริวงศ
2,100
2,100
0.03
2,100
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
271,044
- 271,044
3.61 271,044
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
นายอมร อัศวานันท
นายวิชิต ตันติอนุนานนท
นายสรโชต อําพันวงษ
7,200
7,200
0.10
7,200
นายอาทร เมฆนพรัตน
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
นายอนุพล ภูวพูนผล
นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
-

1.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่ม (ลด) ป 2554 คิดเปน
ป 2553
ป 2554
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
นายบุญชัย โชควัฒนา
5,000
500
1,015
6,515
6.52
6,015
500

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่ม (ลด) ป 2554 คิดเปน
ป 2553
ป 2554
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1. นายวศิน เตยะธิติ
1
1
0.00
1
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
1
1
0.00
1
-

8. การจัดการ
(1) โครงสรางการจัดการและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท
ระยะเวลาที่ดํารง
ปที่ไดรับการ
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ตําแหนงกรรมการ
แตงตั้ง
ณ สิ้นป 2554
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
ป 2513
41 ป
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
ป 2517
37 ป
3. นายแดน
ศรมณี
กรรมการผูจัดการ
ป 2548
6 ป
4. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
กรรมการ
ป 2532
22 ป
5. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
ป 2543
11 ป
6. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
ป 2548
6 ป
7. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
ป 2545
9 ป
8. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
ป 2545
9 ป
9. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
ป 2545
9 ป
10. นายสรโชต
อําพันวงษ
กรรมการอิสระ
ป 2553
1 ป
11. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
ป 2553
1 ป
12. * นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
ป 2554
4 เดือน 21 วัน
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เลขานุการบริษัท
ป 2551
* นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบ
ธุรกิจเชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัทรวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจ
วาบริษัทมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทํารายการตางๆ ไดรับอนุมตั ิจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทํา
บัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทาง
ที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว
8. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
9. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไว
ในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจฝายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2554
ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท
แตละทาน สรุปไดดังนี้

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
9/9
2. นายวศิน
เตยะธิติ
5/9
3. นายแดน
ศรมณี
5/9
4. * นายรูดิเก
ไรนิเก
¾
5. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
8/9
6. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
9/9
7. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
8/9
8. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
6/9
9. นายอมร
อัศวานันท
5/9
10. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
8/9
11. นายสรโชต
อําพันวงษ
7/9
12. นายอาทร
เมฆนพรัตน
8/9
13. ** นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
3/3
* นายรูดิเก ไรนิเก ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554
* * นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เขาเปนกรรมการบริษัทแทนนายรูดิเก ไรนิเก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
รายชื่อกรรมการ

2554
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบงแยกหนาที่และความ
รับผิดชอบใหแกคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแตละชุด ดังนื้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารว ม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทํ า ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษทั และกฎหมาย
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งตนแทน

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2554
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครัง้ )
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2. นายอมร
อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
4/4
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
3/4
4. * นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
1/1
* นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
โดยมี นางสุรีย หมื่นนรินทร เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน
ศรมณี
กรรมการ
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
5. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความ
ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร

3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2554
ในป 2554 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม 3 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละราย สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3
2. นายแดน ศรมณี
กรรมการ
2/3
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
2/3
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
3/3
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการ
2/3
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
3/3
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ ักดี
กรรมการ
2/3
(2) การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางลง เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่มิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะรวมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงที่วางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.fareastddb.com)
องคประกอบและการเลือกตั้ง ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบัตร ให
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดตองมี
ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก ร และมี จํ า นวนกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบเป น ไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นายแดน ศรมณี นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กลุม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนรายยอย
สิทธิของผูถือหุนรายยอย
ผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาวาเหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาได โดย
บริษัทไดเปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554ได ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2554 โดยไดแจงการให
สิทธิบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพรเชิญชวนผูถือหุนบนเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.comโดยไดกําหนดคุณสมบัติผูถือหุน อธิบายหลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทดวย
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอ บังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหที่ประชุมผูถือ หุ น
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

วาระการดํารงตําแหนง
(ก) การออกตามวาระ ตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข อ 21 และกฎบั ต ร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
(ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท
พนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถืออยู
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด กํ า หนดจํ า นวนวาระที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ติ ด ต อ กั น ได น านที่ สุ ด เพราะเชื่ อ ว า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนมี ค วามตั้ ง ใจและจริ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ ความไว ว างใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ แทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี (3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหาร ประจําป 2554
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน
จายเปน บําเหน็จกรรมการ
3,250,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
402,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
165,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
12,000.00 บาท
รวมเปนเงิน
3,829,000.00 บาท

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

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

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)
450,000.00
300,000.00
450,000.00
150,000.00
150,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00
3,250,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)
43,000.00
24,000 .00
24,000.00
13,000.00
39,000.00
43,000.00
38,000.00
29,000.00
24,000.00
38,000.00
34,000.00
38,000.00
15,000.00
402,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(บาท)

55,000.00
55,000.00
40,000.00

12,000.00

15,000.00
165,000.00

12,000.00

คาตอบแทนรวมผูบริหาร จํานวน 9 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2554 เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 24,291,021.00 บาท
คาตอบแทนอื่น
- ไมมี (4) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มี
คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2545 และไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมเปนประจํา ซึ่งบริษัท เห็นวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
ของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตน
ในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามหลักการที่สําคัญ 5 หมวดอยางครบถวน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาตออยาง
ตอเนื่องสรุปไดดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยการอํานวยความสะดวกให
ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจาของบริษัทโดยเทาเทียมกัน ดวยวิธีการและ
มาตรฐานอันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปไดแก สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพยโดยอิสระ การไดรับสวน
แบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการรับเงินปนผล การเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
เชน การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท สิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งและกําหนดสินจางผูสอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม
ในการประชุมผูถือหุน และสิทธิที่จะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออก
เสียงตามจํานวนหุนที่ถือคือหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกวาหรือสามารถจํากัดสิทธิ
ของผูถือหุนรายอื่นได
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวแลว คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสแกผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญบนเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพย www.set.or.th และเว็บไซตบริษัท www.fareastddb.com อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือหุน
ไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง โดยในป 2554 บริษัทไดดําเนินการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และ
สงเสริมสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. เปดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกําหนดใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2554 ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่มีมติกําหนดวันประชุม
2. จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน โดยผูถือหุนไทยจะไดรับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย สวนผูถือหุนตางชาติจะไดรับหนังสือเชิญ
ประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนตางชาติในการไดรับขอมูลที่
เขาใจถูกตองตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระตางๆ อยางครบถวนเพียงพอ โดยในแตละวาระจะระบุ
อยางชัดเจนวา เปนเรื่องเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการอยาง
ชัดเจนเพียงพอที่จะใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจในการใชสิทธิออกเสียงได และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได
แจงรายละเอียด เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงใหครบถวนและวิธีการเขารวมประชุม เพื่อรักษา
สิทธิในการเขารวมประชุม รวมทั้งขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังไดอํานวยความสะดวก ในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุนใหมีระยะเวลาในการ
พิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น โดยผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดทางเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เปนการลวงหนามากกวา 30 วัน
กอนวันประชุม ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร และยังไดประกาศคําบอกกลาว
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันและกอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน และยังไดเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกอน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเว็บไซตของบริษัทดวย ในการนี้บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เปนแบบที่ผูถือหุนสามารถเลือกใชสิทธิออกเสียงไดโดยอิสระ พรอมแจงรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีที่ผูถือหุน
ทานใดไมสามารถเขารวมประชุมก็สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมจดหมายเชิญประชุม และผูถือหุนยัง

สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะไดทั้ง 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซตของบริษัท
ไดดวย
3. ในวันประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอน
เวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยไดจัดเตรียมสถานที่พรอมเจาหนาที่ตอนรับ และจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนในจํานวนที่
เหมาะสม มีการนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียน ซึ่งบารโคดจะแสดงรายละเอียดของผูถือหุนแตละรายที่
ไดจัดพิมพไวบนแบบฟอรมลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตองแมนยําของขอมูลผูถือ
หุนในการลงทะเบียน พรอมทั้งไดจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระดวย
4. กอนเริ่มการประชุมสามัญผูถือหุน ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการนับคะแนนอยางชัดเจนตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไป
อยางเปดเผย โดยบริษัทใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทําใหขั้นตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เปนไปอยางรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยํา ซึ่งการลงคะแนนเสียงเปนไปตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
และกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุมดวย และในวาระการ
เลือกตั้งกรรมการไดใหสิทธิผูถือหุนในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระบริษัทไดจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุนซึ่งบริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผูถือหุน เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูถือ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด
โดยการตรวจนับคะแนนดวยระบบบารโคดในแตละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิในฐานะตัวแทนของผูถือ
หุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทยและผูสอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณรวมอยูดวย และเมื่อจบการ
ประชุมแลวผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
และถือเสียงขางมากเปนมติยกเวนกรณีการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเปนไปตามที่
ระบุไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2554 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 9 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการทุกชุด ผูจัดการฝายทั่วไป ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย
รุจิตานนท ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
5. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ
โปรงใสตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางการประชุม ประธานที่ประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามไดอยางทั่วถึงกอนจะลงคะแนนและสรุปมติที่

ประชุ ม ในแต ล ะวาระ ซึ่ ง บริ ษั ท ได จั ด เตรี ย มบุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ งในแต ล ะสาขาเป น ผู ใ ห คํา ตอบภายใต ค วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน
6. ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ โดยนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ไดเขาประชุมและ
ออกเสียงเปนตนไป
7. เปดโอกาสในการใหสิทธิผูถือหุนที่ถือหุนตอเนื่องกันอยางนอย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัว
บุคคลที่เหมาะสม เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 โดย บริษัทได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2554 เพื่อใหเลขานุการบริษัท
ตรวจทานความครบถวน กอนนําเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทไดแจงขาวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และชี้แจงรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัทแลว ซึ่งในปที่ผาน
มาไมมีผูถือหุนรายใดใชสิทธิดังกลาว
8. ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมอยางละเอียดครบถวน
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุม และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม
และมีการเผยแพรภาพถายการประชุมผูถือหุนในเว็บไซตของบริษัทดวย รวมถึงไดจัดสงรายงานการประชุมใหกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
9. บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญกาวหนาและการ
เติบโตอยางยั่งยืน เพื่อผลตอบแทนอยางเหมาะสมสําหรับผูถือหุน
หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค ดวยการสรางความเทา
เทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกกลุม ไมเอื้อประโยชนตอกลุมหนึ่งกลุมใด ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน
รายยอย หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงในเรื่องตางๆ ในฐานะเจาของกิจการไดอยาง
เต็มที่ ผูถือหุนสามารถมั่นใจไดวาสิทธิของตนจะไดรับความคุมครองและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเสมอ โดย
บริษัทไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
สิทธิของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน
กอนการประชุม
- เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่ทางการกําหนดและตามขอกําหนดของบริษัท เพื่อ

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวเดียวกัน โดยบริษัทไดประกาศแจง
หลักเกณฑใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย และบริษัทจะแจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบในที่
ประชุมผูถือหุน ซึ่งในป 2554 บริษัทไดดําเนินการเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิลวงหนากอนการประชุมตั้งแต
วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระและเสนอชื่อ
บุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
- ลงโฆษณาบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วันกอนการประชุมตาม
กฎหมายแลวบริษัทยังไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ไวบนเว็บไซตของ
บริษัทลวงหนา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 10วัน รวมทั้งแจงการเผยแพรเอกสารดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในการนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะเพิ่มระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนาใหมากขึ้น
เรื่อยๆ อีกในปตอไป ทั้งนี้ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับผูถือหุนใหไดมากที่สุด
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและชัดเจนพรอมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการ ไมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และมีการแจงหลักเกณฑ
และวิธีการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ได ก็สามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ ตามรายชื่อที่บริษัทเสนอ ให
เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนก็ได โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สงไปถึงผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุน
ยังสามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมไดจากเว็บไซตของบริษัทดวย
วันประชุม
- บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบบารโคดลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง และ
ถึงแมวาจะพนระยะเวลารับลงทะเบียนแลว ก็ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนและเขารวมประชุมผู
ถือหุนไดโดยไมเสียสิทธิแตอยางใด
- จัดใหมีกระบวนการประชุมสามัญผูถือหุนที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการ
จะแจงหลักเกณฑที่ใชในการประชุมขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมกอนเริ่มการ
ประชุม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ การพิจารณาและลงคะแนนเสียง เปนไป
ตามลําดับวาระการประชุมที่กําหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กําหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทําโดยเปดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร โดยใชวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละวาระ เพื่อ
นําผลคะแนนมาหักออกจากจํานวนเสียงที่เห็นดวย ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือ

หุนทุกราย โดยมีผูสอบบัญชีที่เปนกลางและมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิในฐานะตัวแทนของผูถือหุนรายยอยจาก
สมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย รวมเปนพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้บัตรลงคะแนนของแตละวาระจะจัดเก็บรักษา
ไวที่บริษัทอยางปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได ในระหวางการประชุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ผูถือหุนทุกรายไดรับแลว บริษัทยังไดนําเสนอขอมูลเปนภาพประกอบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หุนอีกดวย
- สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคน
ใดคนหนึ่ง หรือบุคคลใดๆ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได หรือหากผูถือ
หุนตองการใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.
และ แบบ ค. จากเว็บไซตของบริษทั ไดที่ www.fareastddb.com
- ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ ไดใหความสําคัญและเขา
รวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารรวมถึงผูเกี่ยวของที่
เขารวมประชุมเปนรายบุคคล เปดโอกาสและใหเวลาผูถือหุนในการซักถามเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมหรือ
กิจการบริษัทอยางเพียงพอ เพื่อชี้แจง/ตอบคําถาม/ใหขอมูลประกอบอยางชัดเจน
หลังการประชุม
- มีการบันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวน ประกอบดวยขอมูลสาระสําคัญ ไดแก มติที่
ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแตละวาระ คําถาม
คําชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดสงรายงานการประชุมใหแกหนวยงานทางการภายในระยะเวลา 14
วันนับแตวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถรับทราบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมอยางมีระบบเพื่อการตรวจสอบและอางอิง นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกภาพการ
ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทไดนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดรับจากผูถือหุนในการประเมินผลการจัด
ประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแกไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเนื่อง
- ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ และประสานงานกับนาย
ทะเบียน บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ในการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราที่เทาเทียมกันตามสิทธิอยาง
ครบถวน
การดูแลและปองกันการใชขอมูลภายใน
- บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในไวเปนลายลักษณอักษรในจรรยาบรรณ
พนักงานโดย หามมิใหกรรมการผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ อันไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ รวมทั้งบุคคลซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล ใชขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีการนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบอันอาจ
เปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนโดยรวม
- มีการจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหทราบลวงหนาเพื่อการ
ทราบระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งในป 2554 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัดและไมปรากฏวามีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาที่หามดังกลาว
- กําหนดและแจงใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ
บริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และไดกําหนดใหบรรจุวาระการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยบริษัทของกรรมการและผูบริหารรวมคูสมรสเปนวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร โดยไดแจง
แนวทางและนโยบายขางตนใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
- ในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสวนได
เสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และขอมูลอื่นที่จําเปน
เพื่อใหคณะกรรมการ/ผูถือหุนสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท
- กําหนดแนวทางอยางชัดเจนไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขา
รวมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว
ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อผลประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตอ
เลขานุการบริษัทเพื่อสําเนารายงานเสนอตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพื่อประโยชน
รวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นวาจะสามารถ
รับรูและดูแลสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคมโดยรวม ภายใตหลักการและนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษัทซึ่งมีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ของบริษัท
ผูถือหุน : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งผูถือหุนจะไดรับตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับของ
บริษัทแลว บริษัทยังไดดําเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต โดยไมเห็นแกประโยชนอยาง
อื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตอง การดําเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
ตอผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแขงขันสูง และกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มอยางสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว
พนักงาน : บริษัทใหความสําคัญตอพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอยางยิ่ง และเปนปจจัย
สําคัญสูความสําเร็จขององคกร บริษัทจึงใหการดูแลพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค มีการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดวยการเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกพนักงานทุกคน สรางบรรยากาศภายในบริษัทใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูและมีการทํางานรวมกันเปนทีม เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับการฝกฝน เพิ่มพูนทักษะในการ
ทํางานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพและความเจริญกาวหนา ซึ่งบริษัทมีการ
พิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูการเปนผูนําภายใตแผนการสืบ
ทอดตําแหนง (Succession Plan) นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถเพื่อรองรับนโยบายในการขยายตัวทาง
ธุรกิจตอไป
บริษัทมีการดูแลจัดสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ
และทรัพยสินของพนักงาน โดยการดําเนินตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม และ
สงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมของบริษัท จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงาน จัดใหมีการซอม
หนีไฟและปองกันอัคคีภัย
บริษัทกําหนดจายเงินบําเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชนหลังจากครบกําหนดการเกษียณอายุของ
พนักงาน ซึ่งบริษัทจะใหมากกวาเงินชดเชยที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานสําหรับพนักงานที่มีอายุงาน
มากกวา 20 ป อีกทั้งยังไดจัดทํากรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสําหรับพนักงานทุกคนเพื่อเปนการปองกันความ
เสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียใหแกพนักงานและครอบครัว ซึ่งเปนรายการเสริมเพิ่มเติมจากการเปนสมาชิกกองทุน
ประกันสังคมตามปกติ นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการอื่นๆ สําหรับพนักงานดวย ดังนี้
สวัสดิการพัฒนาความรูพนักงาน

หัวใจของการดําเนินธุรกิจโฆษณาก็คือ ทรัพยากรบุคคลซึ่งบริษัทใหความสําคัญมาตลอดและตอเนื่อง
ในป2554 ทางบริษัทไดจัดอบรมบุคคลากรของบริษัท ทั้งโดยวิธีดําเนินการเองโดยผูทรงคุณวุฒิของบริษัท และ
สงไปรับการอบรมรวมสัมมนากับองคกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- การอบรมที่ทางบริษัท เปนผูดําเนินการเอง โดยผูทรงคุณวุฒิภายในและเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาบรรรยายไดแก
- ROI กลยุทธการสรางความเขาใจในเรื่องบรีฟที่ใชในการทํางานรวมกับลูกคา
- Brand Ladder กลยุทธในการสื่อสารสรางความแข็งแรงใหกับตราสินคา
- Young Blood Workshop เวิรคชอพที่จัดใหทางนักศึกษาที่เรียนดานสื่อสารมวลชนและมา
ฝกงานที่บริษัท ไดเขาใจและเรียนรูทฤษฎีการทํางานโฆษณารวมทั้งไดฝกทําโจทย
- Service Quality Mindsets การเสริมทักษะความรูในดานการบริการ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานนี้
- Getting to know basic accounting ความรูพื้นฐานบัญชีเบื้องตน
- Ad that Work เผยกลยุทธแคมเปญโฆษณาที่ดัง ๆ ของไทย รวมทั้งแผนงานที่นําเสนอในการ
สงงานประกวดงานโฆษณา ไดรับความอนุเคราะหจากหนึ่งในประธานการจัดงานประกวดงานโฆษณาอันดับ ตน
ๆ ของไทย
- การอบรมที่จัดโดยองคกรผูเชี่ยวชาญ และทางบริษัทสงพนักงานเขารวมสัมมนา ไดแก
- B.A.D. Workshop “ The Creative Supplements’ จัดโดยสมาคมผูกํากับศิลปกรุงเทพ
- Ad Fest 2011 การสงพนักงานฝายความคิดสรางสรรคเขารวมสัมมนาในงานประกวดโฆษณา
ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟกที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ 14 ที่จังหวัดภูเก็ต
- M.A.T. Awards การสงพนักงานฝายบริหารงานลูกคา รวมงานสัมมนาประจําปของสมาคม
การตลาดแหงประเทศไทย
- ADMAN Awards การสงพนักงานไปรวมงานสัมมนาและประกาศผลงานโฆษณา Adman
Awards 2011 & Symposium ‘ Seize the Change ’ ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
- Talent Management Meeting การสงผูบริหารงานฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาและสรางเสริมทักษะดาน Talent Management ไปรวมประชุมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาบุคลากรจากทาง ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ณ สํานักงานดีดีบี เอเชีย-แปซิฟก ที่ฮองกง
- สงเจาหนาที่บริหารระดับสูงดานพัฒนาธุรกิจไปรวมประชุมและทําเวิรคชอพกับ โครงการ
DDB Health ของ ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูในการใหบริการกับลูกคาในกลุม
ประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ

- สงเจาหนาที่ฝายวางแผนกลยุทธไปรวมกับ ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก ที่จัดเวิรคชอพอบรม
ฝกการเขียนแผนงานโฆษณาที่ใหไดประสิทธิภาพ Winning Effies ณ สํานักงานดีดีบี เอเชีย-แปซิฟก ที่ฮองกง
- จัดการอบรมเพิ่มเติมความรูสําหรับพนักงานในดานตางๆ เชน การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน
บัญชีฉบับใหม
- จัดใหมีหองสมุดประจําบริษัท
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูระหวางพนักงานผานชองทางเว็บบอรด Intranet ของ
บริษัท ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารที่พนักงานสามารถเขาถึงและรับทราบความเปนไปของบริษัทอยางเปนปจจุบัน
ไดดวย
สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพ
- คาประกันสังคม
- โบนัส เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
- เงินชวยเหลือกรณีประสบภัย
- เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรเสียชีวิต
- คาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- ชุดฟอรมพนักงานฝายธุรการ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย
- การจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆ เชน งานเลี้ยงปใหม งานทําบุญบริษัท
- จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหมสําหรับพนักงานทุกคน
ลูกคา : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรม ใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา คํารองเรียน
ของลูกคา พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว
พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา
คูคา : บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคํามั่นที่
ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดวยการเจรจาแกไข
ปญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตาม
กําหนดเวลา
คูแขง : บริษัทประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมและสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี ดําเนิน
ธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก และไมใชวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อ
ทําลายคูแขงทางการคา

เจาหนี้ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามขอตกลงในเงื่อนไขทางการคา ตามขอตกลงและหนาที่อันพึงมี
ตอเจาหนี้ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน โดยการจายชําระใหแกเจาหนี้
ตรงตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด
แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกปองสิทธิมนุษยชนมิใหธุรกิจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิของผูอื่น ไมเอาเปรียบลูกจาง และไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
ดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม : บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย สงเสริมใหพนักงานและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและทําประโยชนใหกับชุมชน
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆ
ป 2554 เปนปที่ 5 แลวที่ทางบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่ยากจนในชนบท
อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความขาดแคลนและความตองการของโรงเรียนเปนหลัก
ในปนี้บริษัทไดคัดเลือก ร.ร.วัดไมเสี่ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3 ตั้งอยูหมูที่ 9 ตําบลดอน อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องตนทางโรงเรียนไดจัดทําแผนงาน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและโรงอาหาร เนื่องจากมีสภาพเกาและชํารุด แตในการดําเนินการดังกลาว ทาง
โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีขอจํากัดในดาน
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากทางราชการ เมื่ อ บริ ษั ท ได เ ดิ น ทางไปสํ า รวจจึ ง พบว า ทํ า เลที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น
เปรียบเสมือนศูนยกลางชุมชนเล็ก ๆ ที่ลอมรอบไปดวยวัด และหมูบาน ลักษณะเหมือนชุมชนสวนใหญของไทยใน
อดีต การไดชวยเหลือโรงเรียนก็เปรียบเสมือนไดชวยชุมชนนี้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเปนอนาคต
ของชาติ ไ ด ดี ท า มกลางความเอาใจใส ดู แ ลของพระ และชาวบ า นที่ ช ว ยกั น อาคารอเนกประสงค ท่ี บ ริ ษั ท ได
อนุเคราะหก็จะไดประโยชนในการใชสอยของชาวบานทุกคนในหมูบานดวย งบที่ใชในการพัฒนาครั้งนี้เปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 200,761.00 บาท ทั้งหมดนี้เปนไปในนามของลูกคา และบริษัทเหมือนเชนทุกป โดยพนักงานของ
บริษัทที่มีจิตกุศลก็ไดรวมสมทบทุนในครั้งนี้ดวย
นอกจากนี้ยังไดปลูกจิตสํานึกใหแกพนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองคกรโดย
ปรับลดการใชวัสดุที่อาจกอใหเกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม รณรงคใหพนักงานรวมกันลด
การใชพลังงานไฟฟาโดยการใชบันไดแทนการใชลิฟท และการปดไฟ ปดแอร ในชวงเวลาพักกลางวัน ลดการใช
กระดาษและสงเสริมใหมีการนํากลับมาใชใหม (Reuse)
ภาครัฐ : บริษัทดําเนินการชําระภาษีอยางถูกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนดของกฎหมาย ทั้ง
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีศุลกากร
อากรแสตมป รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเบาะแส
หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง

หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง
0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
หมวดที่ 4 เรื่อง การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐานการ
บัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นัก
ลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความ
ทันสมัยและ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 561 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอ
สงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท
เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น การควบคุ ม ภายในตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ซึ่ ง เน น การ
ตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ และ
เสนอความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตาง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อ
แสดงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม
เปนตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของ
เฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีกระบวนการพิจารณา
คาตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อมีการเขารวมประชุม
คณะกรรมการคนละ 5,000 บาท/ครั้ง และคาตอบแทนประจําปจะเปนการจายใหแกกรรมการทุกคน ทั้งนี้ที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไมเกิน 6 ลานบาทตอ
ป และได จ ายไปเป น จํ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 3,829,000 บาท โดยบริ ษั ทได เ ป ด เผยคา ตอบแทนของกรรมการ เป น
รายบุคคลไวในหัวขอการจัดการ ในรายงานประจําปและแบบ 56-1
คาตอบแทนผูบริหาร: คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน

หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการ
เลือกตั้งตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปน
จํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
5 ทาน
(ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จํานวน 4 ทาน)
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด
ไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการ ในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
หนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นายแดน ศรมณี นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กลุม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของ
บริษัท โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุกๆ คราว ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่ง

ในสามของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น ออกจากตําแหนงกอน และถาตกลงกันใน
เรื่องของการออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอย ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
ตอไปไดอีก เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
จะทําหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการ
ในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงตอเนื่องได โดยเชื่อ
วาอายุหรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณ
อันทรงคุณคาที่แตละทานมีและพรอมที่จะนํามาเปนประโยชนตอบริษัท
จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง
บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่นไวในเอกสาร
แนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป ซึ่งปจจุบันบริษัทไมมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท จึงมั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด เนื่องจากกรรมการไดอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และทําคุณประโยชนแก
บริษัทมาโดยตลอด
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เท า กั บ ข อ กํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น
ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสาม
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 8. แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจํ า ป
ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณหลากหลาย มี
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูนํา มีการกําหนด
วิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน มีการ
บริ ห ารงานโดยการกํ า หนดภารกิ จ เป า หมาย กลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ป เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและ
ผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของ
กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดย
ทุจริต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ หนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ตอหนาที่
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของฝ า ยจั ด การ โดยกํ า หนดให ร ายงาน
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็ไดมีกฎ
บัตรคณะกรรมการชุดตางๆ มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน มี
กรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระเขามาชวย
ตรวจสอบถวงดุลดวย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทําหนาที่อยางอิสระได เชนใน
กรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีสวนไดเสียในฐานะ CEO ดวย ประธานก็ตองไมเขารวมประชุมในเรื่องนั้นๆ
และใหกรรมการรายอื่นทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว
การรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ ผูบริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
บริษัทไดจัดใหมีการรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดสวนเสียของบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริ ษั ทได กํ า หนดแนวทางในการพิ จ ารณารายการที่ มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่นๆ ซึ่งใช
เปนแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวเปนธรรม มีความสมเหตุสมผล
และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนด ดวยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล
และความเปนอิสระตอกัน มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ เปนสําคัญโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกรรมการทานใด กรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นจะออกจากหองประชุมโดยไมอยูรวมประชุมและ

งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหคณะกรรมการทานอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันไดอยางเปนอิสระ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบรวมใหความเห็นอยางเปนอิสระดวย
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบควบคุ ม ภายในด า นการดํ า เนิ น งาน การเงิ น การ
ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทางที่
กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยไดนําผลการ
ตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง กอนรายงานเปนบันทึก
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยงโดย
ประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณา
ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได และไม
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
กําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกลาว ไมให
นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยเฉพาะ
ในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวอยางชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัท
กําหนดใหมีการรายงาน การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
เพื่อประโยชนในการติดตาม ดูแล การมีสวนไดเสียของบุคคลดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม
และในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และขอมูลอื่นที่จําเปน เพื่อให
คณะกรรมการ/ผูถือหุน สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังไดกําหนดแนวทางเพื่อ
ไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียใน
เรื่องใด ไมควรเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น

(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน โดย
กําหนดขอพึงปฏิบัติในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท
ที่ถูกตองครบถวน เพียงพอเชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย
และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย และ
เปดเผยสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปรงใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายในถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองเก็บรักษาขอมูล
ความลับของบริษัท อยางเครงครัด โดยเฉพาะขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยกําหนดที่จะไมใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตน ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุน
บริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท และในเรื่องการ
ทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก
การกระทําฝาฝนใดๆ อันเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือวาเปนการปฏิบัติ
ขัดกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งตองไดรับโทษทางวินัยอยาง
รายแรง
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพื่อรับทราบและรวม
ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เลขานุการบริษัทจะสงจดหมาย
เชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ในการพิจารณาเรื่องตางๆ
ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหารแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดเขารวมประชุม เพื่อชี้แจง
ขอ มูล ในฐานะผูเกี่ ยวข องกั บปญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษั ททุก ทานสามารถขอข อมูล เพิ่ม เติม จาก
ผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดทุกเรื่อง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม ผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการบริหาร และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดย
เสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น

ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรอง
แลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2554 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวม
ประชุมของกรรมการเปดเผยไวในหัวขอการเขาประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2554
คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง สอบ
ทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่ดังกลาว
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดเปน
อิสระกัน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ
และผูบริหาร มีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการ
จัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ จากสถาบันอิสระอื่น ๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต
บริษัทยังไดจัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อกรรมการใหมไดศึกษา ขอมูลสําคัญของ
บริษัท นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ ของตลท.และ
กลต. รวมทั้งเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆอยูสม่ําเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการ
เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูไดรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงงานในระดับบริหารนั้น จะ
เปนไปตามทิศทางอนาคตขององคกร โดยคุณสมบัติของผูบริหารที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนงงานจะตองสอดคลอง
กับทิศทางและเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว ซึ่งเบื้องตนไดจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองลงมาที่มีศักยภาพ มี
ความรูความสามารถและมีวิสัยทัศน เพื่อสงเสริม ใหเปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอน สูการพัฒนาใน
ดานความรูวิชาการและการเรียนรูจากการปฏิบัติในประสบการณจริง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

บริหารไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปนผูบริหารในลําดับ
ตอไปอยางตอเนื่อง
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษั ท มี น โยบายหลั ก การพั ฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดั บ ขององค ก ร ให มี ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณ ตรงกับความตองการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงไดมุงเนนและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงาน ใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่
ดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของบริษัท จัดทํา บรรยายหนาที่การทํางาน (Job Description) เพื่อใหมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจูงใจใหพนักงานมุงมั่น
แสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และสงเสริมใหมีการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยมีหองสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบใหศึกษา
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สารสนเทศทางการเงิน
ของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําปและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการรายงานและเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและ
ขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ใหมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือ
ได และโปรงใส โดยไดเผยแพรผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัทที่ www.fareastddb.com

บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ แตไดกําหนดใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ
ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารตามที่นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของตองการโดยสามารถติดตอไดที่ หมายเลขโทรศัพท
0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อีเมล chailada@fareastddb.com
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(6) บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 197 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก
ดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
46 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
36 คน
- ฝายโปรดักชั่น
24 คน
- ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ 11 คน
ป 2554 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 145,844,133.00 บาท (ไมรวมพนักงานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 173 (2/2555) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2554 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 สวน
คือ
1. องคกรและสภาพแวดลอม บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีการจัดโครงสราง
ขององคกร โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ อยางชัดเจน เพื่อที่จะชวยใหฝายบริหารสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการทํางานที่ซับซอน มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พนักงานใหแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ บริษัทไดใหความสําคัญตอสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย โดยทําประกันชีวิตกลุมใหกับพนักงานทุกคน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในองคกร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มี
การสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ
การดําเนินกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อหามาตรการ
ปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจในการ
อนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผล
ปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหาร ไดมีการกําหนดมาตรการใน
การอนุมัติโดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการและผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
โดยมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้ง
องคกร มีระบบงานตาง ๆ เชนบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจาง การ
เปนนายหนาตัวแทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะ
เชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อใหระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดทันเหตุการณ บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร
และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารอง
ขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให
มั่ น ใจได ว า มาตรการและระบบการควบคุ ม ภายในนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู เ สมอ สามารถตอบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2554 ได
ใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของ
บริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม ผูสอบบัญชี
ของบริษัท ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวขางตน
ดานทรัพยากรมนุษย
บริษัทตระหนักวาในธุร กิจโฆษณา บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคายิ่งตอความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนบริษัทใหบรรลุเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานการบริการและมีความคิดสรางสรรคที่เปนเลิศ สราง
ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยทุกดานที่
มุงเนนการเสริมสราง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่องและเปนมืออาชีพ
เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งหมด มีสวนรวมในระบบงานตางๆ ทั้งระดับบริหาร
จัดการและระดับปฏิบัติการ ไมวาจะเปนการหาแนวคิดและเครื่องมือใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูเสมอ มีการวางแผนงานและการนําไปสูการปฏิบัติจริงที่ไดผลตรงตามวัตถุประสงค
การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ดวยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกดวย มีการปรับโครงสรางรายไดของพนักงานใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรมในการจายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู
ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุงมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสรางตามตําแหนง ตามศักยภาพของ
พนักงานซึ่งเปนโอกาสกาวหนาในการทํางาน สรางภาวะผูน ําเปนขวัญกําลังใจ และเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อน
ผลงานพนักงานไดอยางเปนรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหสอดรับและเหมาะสมกับการทํางาน
ของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทํางาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย ที่มุงเนนการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยใหถือวาเปนภารกิจ
ของพนักงานทุกคน บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมตางๆ
ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปองกันอัคคีภัย
ดานสวัสดิการ
บริษัทตระหนักถึงความตองการและประโยชนของพนักงานเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน การบรรเทาทุกขบํารุงสุขในยามที่พนักงานเดือดรอน ดังนี้
1. สวัสดิการพัฒนาความรูพนักงาน
- การจัดใหมีหองสมุด
- การอบรมพัฒนาความรูเพิ่มทักษะพนักงานในดานตาง ๆ

2.

3.
4.

5.

6.

- การสงขาวสารที่เปนความรูทาง E-mail ทุกวัน เพื่อใหพนักงานไดรับรูขาวสารทันเหตุการณ
สวัสดิการชวยเหลือดานคาครองชีพ
- การจายโบนัสประจําป
- เงินชวยเหลือกรณีประสบอุบัติภัย
- เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรสและบุตรเสียชีวิต
- การประกันอุบัติเหตุกลุม
สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
สวัสดิการที่สงเสริมความมั่นคงในอนาคต
- เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
- เงินกูเพื่อที่อยูอ าศัยผานธนาคารอาคารสงเคราะห
สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกพนักงาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานออกกําลังกาย
สวัสดิการนันทนาการ
- จัดงานเลี้ยงพนักงานเนื่องในวันปใหม
- จัดงานพบปะสังสรรคและแสดงความยินดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
- จัดงานเลี้ยงพนักงานที่เกษียณอายุ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 167(5/2554) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ไดมีมติแตงตั้งนาย
ขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท และ นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปน
กรรมการตรวจสอบ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 168(6/2554) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ไดมี
มติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 ทาน คือนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 1 ป ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
โดยมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระ
ประจํา
ในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร
อัศวานันท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 1/1 ครั้ง
มีฝายบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมตามวาระอันควร สาระสําคัญของการปฏิบัติงานในรอบป 2554 สรุปได
ดังนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ไดรับทราบรายงานและพิจารณาขอชี้แจงจากฝายบริหาร สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พิจารณารวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีถึงผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานของผูสอบบัญชี สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแกไขขอบกพรองของ
ระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานดานการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2554
และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในสวนที่เปนจุดออนที่มีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความเห็นวาบริษัทได
ดําเนินการอยางถูกตองสมเหตุสมผล

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานครบถวนตามที่ไดรับ
มอบหมายและหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายวิชัย
รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย วิวรรธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4917 และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํา กัด เปน ผูมี คุณ สมบัติ และเหมาะสมเป นผู สอบบั ญชี ของบริษั ทต อไปอี กวาระหนึ่ง โดยมีคาสอบบัญชีป ล ะ
440,000.00 บาท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในป 2554 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เป น ไปตามปกติ ข องการค า มิ ไ ด ก ระทํ า เพื่ อ โอนผลประโยชน ข องบริ ษั ท ฯ ไปยั ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 163 (1/2554) เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2554 พอสรุปไดดังนี้
- รายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก ารกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ด า นรายรั บ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5,162,000 บาท
- กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา
และรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาทั่วไป
รายการระหวางกันที่เกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2554 ประกอบดวย
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน (บริษัท
ยอย)

ลักษณะ
ความสัมพันธ
กรรมการรวมกัน

คาเชารับ

คาที่จอดรถรับ

คาที่ปรึกษารับ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,318,400.00

97,200.00

300,000.00

12,000.00

180,000.00

2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคชั่น (บริษัทรวม)

”

1,243,200.00

3. บจก.อินเตอร
คอนติเนนตัลโฮลดิ้ง
(บริษัทรวม)

”

48,000.00

4. บจก.พินนาเคิล ทราเวิล

”

60,000.00

5. บจก.ชัยลดาดล

”

36,000.00

6. บจก.อิมเมจ เฟรส

”

168,000.00

7. บมจ.สหพัฒนพิบูล

”

133,388.51

รวม

4,006,988.51

35,000.00
109,200.00

515,000.00

เกณฑการคิดคาตอบแทน
คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช
ประโยชนของทรัพยสิน
คาที่ปรึกษารับ: คํานวณจากตนทุนบวกกําไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากงาย และ
ขอบขายของการใหบริการ

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหาร
ของกิ จ การเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ ความถู ก ต อ งและครบถ ว นของข อ มู ล ในงบการเงิ น เหล า นี้ ส ว นข า พเจ า เป น
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให
ข า พเจ า ต อ งวางแผนและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า งบการเงิ น แสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบได

แสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

(นายวิชัย รุจิตานนท)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ 2555

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

หมายเหตุ

2554

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

%

2552

%

2554

%

2553

%

2552

%

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

78,719,913.94

6.47

125,800,407.18

10.71

155,351,253.78

14.05

24,661,744.53

2.79

53,980,756.70

6.45

76,210,925.86

9.91

เงินลงทุนชั่วคราว

273,793,155.00

22.51

226,433,391.00

19.28

77,701,020.87

7.03

193,793,155.44

21.94

206,433,391.00

24.67

76,505,810.96

9.95

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

455,284,788.45

37.44

429,060,108.77

36.54

472,669,075.73

42.75

339,884,334.06

38.48

264,974,652.80

31.67

294,313,778.40

38.27

งานตามสัญญาที่ยงั ไมไดเรียกเก็บ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

1,236,132.57

0.10

3,129,118.73

0.27

11,004,700.33

1.00

1,181,198.92

0.13

2,886,510.27

0.35

10,689,955.61

1.39

809,033,989.96

66.53

784,423,025.68

66.81

716,726,050.71

64.82

559,520,432.95

63.35

528,275,310.77

63.14

457,720,470.83

59.51

5,998,021.00

0.49

2,925,500.00

0.25

12,194,100.00

1.10

3,998,021.00

0.45

925,500.00

0.11

10,194,100.00

1.33

80,050,134.29

6.58

75,764,529.59

6.45

66,328,197.40

6.00

12,063,132.07

1.37

12,063,132.07

1.44

12,063,132.07

1.57

-

3,459,400.00

0.39

6,059,330.00

0.72

4,329,630.00

0.56

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

121,575,642.78

10.00

107,170,747.60

9.13

93,811,918.95

8.48

121,575,642.78

13.76

107,170,747.60

12.81

93,811,918.95

12.20

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

199,220,026.10

16.38

203,629,943.97

17.34

216,427,057.14

19.57

182,565,629.86

20.67

182,028,854.15

21.76

190,882,393.78

24.82

229,612.46

0.02

229,612.46

0.02

238,974.88

0.02

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

407,073,436.63

33.47

389,720,333.62

33.19

389,000,248.37

35.18

323,764,202.35

36.65

308,349,940.46

36.86

311,383,551.44

40.49

1,216,107,426.59

100.00

1,174,143,359.30

100.00

1,105,726,299.08

100.00

883,284,635.30

100.00

836,625,251.23

100.00

769,104,022.27

100.00

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2554

%

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2552

%

2554

%

2553

%

2552

%

หนี้สนิ หมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

343,518,216.83

28.25

372,655,296.76

31.74

381,642,613.12

34.52

231,642,145.26

26.23

233,940,440.49

27.96

221,828,701.97

28.84

18,615,281.18

1.53

10,234,027.43

0.87

5,427,783.11

0.49

12,727,920.40

1.44

5,723,217.33

0.68

1,432,718.36

0.19

362,133,498.01

29.78

382,889,324.19

32.61

387,070,396.23

35.01

244,370,065.66

27.67

239,663,657.82

28.65

223,261,420.33

29.03

หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ

39,676,567.00

3.26

28,632,551.00

3.24

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

-

0.06

-

39,882,567.00

3.28

206,000.00

0.02

206,000.00

0.02

29,128,051.00

3.30

495,500.00

0.06

495,500.00

0.06

402,016,065.01

33.06

383,095,324.19

32.63

387,276,396.23

35.02

273,498,116.66

30.96

240,159,157.82

28.71

223,756,920.33

29.09

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

6.78

75,000,000.00

8.49

75,000,000.00

8.96

75,000,000.00

9.75

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

6.78

75,000,000.00

8.49

75,000,000.00

8.96

75,000,000.00

9.75

95,000,000.00

7.81

95,000,000.00

8.09

95,000,000.00

8.59

95,000,000.00

10.76

95,000,000.00

11.36

95,000,000.00

12.35

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถือหุน

7,500,000.00

0.62

7,500,000.00

0.64

7,500,000.00

0.68

7,500,000.00

0.85

7,500,000.00

0.90

7,500,000.00

0.98

530,405,318.41

43.62

521,023,199.66

44.37

463,138,479.66

41.89

345,087,004.50

39.07

346,404,583.95

41.40

308,883,632.48

40.16

87,199,514.14

7.17

72,561,509.46

6.18

58,963,469.46

5.33

87,199,514.14

9.87

72,561,509.46

8.67

58,963,469.46

7.67

795,104,832.55

65.38

771,084,709.12

65.67

699,601,949.12

63.27

609,786,518.64

69.04

596,466,093.41

71.29

545,347,101.94

70.91

18,986,529.47

1.56

19,963,325.99

1.70

18,847,953.73

1.70

814,091,362.02
1,216,107,427.03

66.94
100.00

791,048,035.11
1,174,143,359.30

67.37
100.00

718,449,902.85
1,105,726,299.08

64.98
100.00

609,786,518.64
883,284,635.30

69.04
100.00

596,466,093.41
836,625,251.23

71.29
100.00

545,347,101.94
769,104,022.27

70.91
100.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
กําไรขั้นตน
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริการและบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรรวมสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การปนสวนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ(บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2554

%

งบการเงินรวม
2553

%

2552

%

2554

%

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
%

2552

%

677,525,653.43
(296,582,210.78)
380,943,442.65
3,020,081.00
56,595,793.81
440,559,317.46
(304,916,498.38)
20,638,032.70
156,280,851.78
(41,328,287.55)
114,952,564.23

100.00
(43.77)
56.23
0.45
8.35
65.02
(45.00)
3.05
23.07
(6.10)
16.97

623,767,942.43
(265,332,497.23)
358,435,445.20
2,689,908.95
49,848,577.85
410,973,932.00
(299,941,108.44)
(1,952.05)
17,556,308.19
128,587,179.70
(30,194,987.44)
98,392,192.26

100.00
(42.54)
57.46
0.43
7.99
65.89
(48.09)
(0.00)
2.81
20.61
(4.84)
15.77

647,725,526.07
(313,711,955.63)
334,013,570.44
5,388,232.00
40,278,473.55
379,680,275.99
(290,400,879.15)
(2,294.52)
15,497,706.03
104,774,808.35
(23,392,445.70)
81,382,362.65

100.00
(48.43)
51.57
0.83
6.22
58.62
(44.83)
(0.00)
2.39
16.18
(3.61)
12.56

488,623,868.78
(209,475,458.99)
279,148,409.79
25,774,321.00
31,504,255.85
336,426,986.64
(222,543,687.60)
113,883,299.04
(28,070,201.49)
85,813,097.55

100.00
(42.87)
57.13
5.27
6.45
68.85
(45.54)
23.31
(5.74)
17.56

424,140,076.77
(165,357,987.38)
258,782,089.39
24,647,484.95
24,214,915.42
307,644,489.76
(215,213,267.04)
92,431,222.72
(17,410,271.25)
75,020,951.47

100.00
(38.99)
61.01
5.81
5.71
72.53
(50.74)
21.79
(4.10)
17.69

410,701,869.63
(177,551,847.51)
233,150,022.12
26,449,144.00
22,190,362.88
281,789,529.00
(211,241,272.19)
70,548,256.81
(11,154,640.18)
59,393,616.63

100.00
(43.23)
56.77
6.44
5.40
68.61
(51.43)
17.18
(2.72)
14.46

14,638,004.68
14,638,004.68
129,590,568.91

2.16
2.16
19.13

13,598,040.00
13,598,040.00
111,990,232.26

2.18
2.18
17.95

1,396,249.28
1,396,249.28
82,778,611.93

0.22
0.22
12.78

14,638,004.68
14,638,004.68
100,451,102.23

3.00
3.00
20.56

13,598,040.00
13,598,040.00
88,618,991.47

3.21
3.21
20.89

1,396,249.28
1,396,249.28
60,789,865.91

0.34
0.34
14.80

112,124,249.27
2,828,314.96
114,952,564.23

16.55
0.42
16.97

95,384,720.00
3,007,472.26
98,392,192.26

15.29
0.48
15.77

77,870,484.09
3,511,878.56
81,382,362.65

12.02
0.54
12.56

85,813,097.55
85,813,097.55

17.56
17.56

75,020,951.47
75,020,951.47

17.69

59,393,616.63
59,393,616.63

14.46
14.46

126,762,253.95
2,828,314.96
129,590,568.91

18.71
0.42
19.13

108,982,760.00
3,007,472.26
111,990,232.26

17.47
0.48
17.95

79,266,733.37
3,511,878.56
82,778,611.93

12.24
0.54
12.78

100,451,102.23
100,451,102.23

20.56
20.56

88,618,991.47
88,618,991.47

20.89

59,393,616.63
59,393,616.63

14.46
14.46

14.95
7,500,000.00

12.72
7,500,000.00

10.38
7,479,000.00

11.44
7,500,000.00

10.00
7,500,000.00

17.69

20.89

7.92
7,500,000.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
หนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการขายอุปกรณ
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนีสินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึน) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื
งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2553

2552

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2552

156,280,851.78

128,587,179.70

104,774,808.35

113,883,299.04

92,431,222.72

70,548,256.81

16,489,947.48
(20,638,032.70)
4,393,485.00
233,109.50
(819,559.17)
(92,893.19)
(3,020,081.00)
-

21,324,393.13
(17,556,308.19)
258,629.75
26,250.00
(203,726.55)
461,613.58
(2,689,908.95)
1,952.05

20,903,029.31
(15,497,706.03)
1,111,021.34
(164,537.00)
(1,029,221.25)
(2,221,078.26)
(86,723.56)
(5,388,232.00)
2,294.52

10,973,318.74
3,167,846.00
2,599,930.00
233,109.50
(817,756.01)
(92,961.66)
(22,754,240.00)
(3,020,081.00)
-

14,159,077.71
258,629.75
(203,868.55)
463,260.49
(21,957,576.00)
(2,689,908.95)
-

14,850,414.83
1,111,021.34
(164,537.00)
(2,000.00)
(1,747,655.55)
(87,124.41)
(21,060,912.00)
(5,388,232.00)
-

152,826,827.70

130,210,074.52

102,403,655.42

104,172,464.61

82,460,837.17

58,059,232.02

(26,187,535.98)
1,892,986.16
(3,072,521.00)
-

42,010,616.82
7,875,581.60
9,268,600.00
9,362.42

(213,186,147.35)
(7,534,521.75)
(5,401,958.00)
26,941.08

(74,816,719.60)
1,705,311.35
(3,072,521.00)
-

27,577,897.84
7,803,445.34
9,268,600.00
-

(111,408,856.46)
(7,297,487.43)
(5,401,958.00)
-

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2554

2553

2552

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจายภาษีเงินได
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(29,182,479.93)
(1,665,972.00)

(9,288,321.01)
-

166,654,465.52
-

(2,298,295.23)

12,111,738.52

96,193,413.30

(1,665,972.00)

-

-

94,611,304.95

180,085,914.35

42,962,434.92

24,024,268.13

139,222,518.87

30,144,343.43

(33,331,158.59)

(25,679,700.85)

(22,258,401.01)

(21,065,498.42)

(13,105,047.78)

(9,721,921.82)

439,874.28

1,450,196.58

-

1,283,242.77

61,720,020.64

155,856,410.08

20,704,033.91

2,958,769.71

127,400,713.86

20,422,421.61

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

(47,359,764.44)

(148,732,370.13)

(51,531,696.65)

12,640,235.56

(129,927,580.04)

(51,505,810.96)

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม

8,916,640.00

8,119,976.00

7,223,312.00

22,754,240.00

21,957,576.00

21,060,912.00

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

3,020,081.00

2,689,908.95

5,388,232.00

3,020,081.00

2,689,908.95

5,388,232.00

(12,034,696.61)

(8,298,871.14)

(32,519,151.03)

(11,510,095.45)

(5,329,239.62)

(11,168,909.24)

819,626.17

227,570.09

2,244,953.27

817,757.01

227,570.09

1,747,663.55

เงินสดจายเพือ่ ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนในบริษัทยอย

-

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

เงินปนผลจายแกสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

(19,418.40)
-

-

-

(1,729,700.00)

(2,000,000.00)

-

(19,418.40)

3,329,221.25

-

-

-

-

(2,162,400.00)

(2,162,400.00)

(2,162,400.00)

(48,800,513.88)

(148,175,604.63)

(70,027,529.16)

27,722,218.12

(112,130,883.02)

(2,000,000.00)
2,000.00
(36,475,912.65)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน

270,000.00

500,000.00

1,000,000.00

-

-

-

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน

(270,000.00)

(500,000.00)

(1,000,000.00)

-

-

-

(2,294.52)

-

-

-

-

-

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

-

(1,952.05)

รับชําระทุนหุนสามัญเพิม่ ทุน

-

270,300.00

จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

(37,375,020.00)

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

(37,480,020.00)

(60,000,000.00)

(37,231,652.05)

(37,377,314.52)

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

(37,480,020.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง-สุทธิ

(47,080,493.24)

(29,550,846.60)

(86,700,809.77)

(29,319,012.17)

(22,230,169.16)

(53,533,511.04)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

125,800,407.18
78,719,913.94

155,351,253.78
125,800,407.18

242,052,063.55
155,351,253.78

53,980,756.70
24,661,744.53

76,210,925.86
53,980,756.70

129,744,436.90
76,210,925.86

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

งบการเงินรวม

งบเฉพาะบริษัท

2554

2553

2552

2554

2553

2552

อัตรากําไรสุทธิตอยรายไดคานายหนาและบริการ (%)

16.97

15.77

12.56

17.56 17.69

14.46

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

9.62
14.32

8.63
13.04

8.14
11.68

9.98 9.34
12.44 13.14

8.37
11.14

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

14.95

12.72

10.38

11.44 10.00

7.92

108.69 105.77

96.06

81.30 79.53

72.71

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร

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

446.9 401.53 329.66
2.24 : 1 2.05 : 1 1.83 : 1

315.15 288.61 234.46
2.29 : 1 2.37: 1 2.03 : 1

อัตรสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

2.23 : 1 2.00 : 1 1.81 : 1

2.28 : 1 2.15 : 1 1.98 : 1

อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ ือหุน

0.49 : 1 0.48 : 1 0.54 : 1

0.45 : 1 0.39 : 1 0.41 : 1

อัตราสวนหนี้สนิ ระยะยาวตอสวนของผูถอื หุน

-

-

-

-

-

-

(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในป 2554 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัทฯและ
บริษัทยอย จํานวน 380.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 22.51 ลานบาทหรือรอยละ 6.28 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 114.95 ลานบาท เพิ่มจากป 2553 จํานวน 16.56 ลานบาทหรือรอยละ 16.83
รายไดรวมของบริษัท
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา รายไดเงินปนผล รายไดอื่น และ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 757.78 ลาน
บาท เปรียบเทีย บกับป 2553 ซึ่ง มีจํานวน 693.86 ล านบาท เพิ่ม ขึ้น 63.92 ลานบาท หรื อรอ ยละ 9.21โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- รายได จากการใหบ ริการและคานายหน า ป 2554 บริษัทฯ และบริษัทย อยมีร ายไดจากการ
ใหบริการและคานายหนาจํานวน 677.53 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งมีจํานวน 623.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น
53.76 ลานบาท หรือรอยละ 8.62 เนื่องจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มขึ้น เปนผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยไดลูกคาใหมและลูกคาที่มีอยูเดิมไดใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้นในชวง
ปลายป
- รายไดอื่น ในป 2554 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไร
จากการจําหนายทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 56.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 6.75 ลานบาท หรือรอยละ 13.54 ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสวนลดจากการบริหารเงินและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปกอน
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ในป 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการ
ลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 20.64 ลานบาท เพิ่มจากป 2553 จํานวน 3.08 ลานบาทหรือรอยละ 17.54 เนื่องมาจาก
ผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทยอย
- รายไดเงินปนผล รายไดเงินปนผลในป 2554 จํานวน 3.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน
0.33 ลานบาท หรือรอยละ 12.27
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 601.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 36.23 ลานบาท
หรือรอยละ 6.41 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยมี ต น ทุ น การให บ ริ ก ารและค า
นายหนาจํานวน 296.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 31.25 ลานบาท หรือรอยละ11.78 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได จากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทและบริษัทยอย ที่เพิ่มขึ้นในป 2554

- คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ
บริหารจํานวน 304.92 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.98 ลานบาท หรือรอยละ 1.66 สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 114.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553
จํานวน 16.56 ลานบาท หรือรอยละ 16.83
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2554 จํานวน 112.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 16.74 ลานบาทหรือรอยละ 17.55
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 2.83 ลานบาท ลดลงจากป
2553 จํานวน 0.18 ลานบาท หรือรอยละ 5.96
ฐานะการเงิน
- สินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2554 จํานวน 1,216.11 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 41.96 ลานบาท หรือรอยละ 3.57 สินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนชั่วคราว
- ลูกหนี้การคา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่นจํานวน 455.28 ลาน
บาท เพิ่มจากปกอน 26.22 ลานบาทหรือรอยละ 6.11 เนื่องจากในชวงปลายปลูกคาบางรายของบริษัทและบริษัท
ยอยไดใชงบโฆษณาเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการขาย ทําใหยอดลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นกวาปกอน
- เงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นป 2554 จํานวน 273.79
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 47.36 ลานบาทหรือรอยละ 20.92 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของบริษัทฯ
และบริษัทยอย จึงฝากเงินไวกับสถาบันการเงินชั้นนํา ประเภทเงินฝากประจํา และประเภทตั๋วแลกเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปกอน 47.10 ลานบาท หรือรอยละ 25.29
- หนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2554 จํานวน 402.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 18.92 ลานบาทจากป 2553 หรือรอยละ 4.94 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
343.52 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน 29.14 ลานบาท หรือรอยละ 7.82
ซึ่งสาเหตุมาจากเจาหนี้การคาลดลง 15.47 ลานบาท หรือรอยละ 5.14 เนื่องจากการที่บริษัทได
ใชตนทุนภายในในการผลิตชิ้นงานโฆษณา โดยลดการวาจางบุคคลภายนอก ทําใหมีเจาหนี้การคางานผลิตชิ้นงาน
โฆษณาลดลง และเจาหนี้การคาสื่อโฆษณาก็ลดลงเนื่องจากจายเงินคาสื่อโฆษณาลวงหนาเพื่อใหไดสวนลดเงิน
สดทางการคา
เจาหนี้อื่นสวนที่เปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน ลดลงจากป
กอน 18.37 ลานบาท หรือรอยละ 34.13

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2554 จํานวน 39.68 ลานบาท เพิ่มจาก
ป 2553 เนื่ อ งมาจากภาระผู ก พั น ผลประโยชน พ นั ก งาน ซึ่ ง บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย ได จั ด ทํ า ประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินในป 2554
- สวนของผูถือหุน ส ว นของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ณ วั น สิ้ น ป 2554 จํ า นวน
814.09 ลานบาทเพิ่มจากป 2553 จํานวน 23.04 ลานบาทหรือรอยละ 2.91 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
125.80
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
61.72
- กิจกรรมลงทุน
(48.80)
- กิจกรรมจัดหาเงิน
(60.00)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
(47.08)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2554
78.72
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงรอยละ 37.42 จาก 125.80 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 เปน 78.72
ลานบาท ณ สิ้นป 2554 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้
- เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจําและบัญชีตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น 47.36 ลานบาท
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 29.14 ลานบาท
(3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2554
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
- บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม 432,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม 140,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม 93,000.00 บาท
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี -

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี –

สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 ฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ ได
เป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น สาระสํ า คั ญทั้ ง ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ท ย อ ยอย า งถู ก ต อ งครบถ ว นแล ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบดั ง กล า ว และบริ ษั ท ฯ ได แ จ ง ข อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2555 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อ เปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางมาลี ลีลาศิริวงศ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางมาลี ลีลาศิริวงศ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ได
รับรองความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชือ่
1.

นายแดน

ศรมณี

กรรมการผูจัดการ

………………………………..

2.

นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการ

………………………………..

3.

นางมาลี

ลีลาศิริวงศ

กรรมการผูรับมอบอํานาจ

………………………………..

เอกสารแนบ 1 (หนา 1)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
64  ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎี
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
4.90
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
2515-ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร
2553-ปจจุบัน
(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย
2550-ปจจุบัน
รามคําแหง
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
2554-ปจจุบัน
Wisconsin State University at
2554-ปจจุบัน
Superior, U.S.A.
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003
- Director Certification
Program (DCP) 68/2005
2532-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการ
บริหาร
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

บริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล

 บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี
 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
 บมจ.ไทยเพรซิเดนท
ฟูดส

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด  จํานวน 14 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 ประธานกรรมการ
 บจก.เฟมไลน
2539-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคชั่น

เอกสารแนบ 1 (หนา 2)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ประสบการณ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดยฟารอีสท
2546-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
2. นายวศิน เตยะธิติ
63  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
0.23
บริษัทจดทะเบียน
 รองประธานกรรมการ
และการบัญชี จุฬาลงกรณ
2540-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 3 บริษัท
กรรมการบริษทั ไทย
จดทะเบียน
- Director Accreditation
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
Program (DAP) 3/2003
ของบริษัท
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดยฟารอีสท

เอกสารแนบ 1 (หนา 3)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

3. นายแดน ศรมณี
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
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4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
 กรรมการ
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

57

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ประสบการณ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
2542-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
2546-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
 ปริญญาโท สาขาการตลาด
 ไมมี
0.53
บริษัทจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยแคนเบอรรา
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
ประเทศออสเตรเลีย
จดทะเบียน
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
กรรมการบริษทั ไทย
ของบริษัท
- Director Accreditation
Program (DAP) 55/2006
 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต
0.05
บริษัทจดทะเบียน
บริหารธุรกิจศศินทรแหง
2552-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร
 บมจ.ไทยวาโก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 7 บริษัท
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
จดทะเบียน
กรรมการบริษทั ไทย
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
- Director Accreditation
ของบริษัท
Program (DAP) 3/2003

เอกสารแนบ 1 (หนา 4)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
57  ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร
0.03
 กรรมการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
บุคคล
กรรมการบริษทั ไทย
 กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
- Director Accreditation
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
Program (DAP) 2/2003
2532-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 กรรมการ
2533-ปจจุบัน  กรรมการ
2546-ปจจุบัน  กรรมการ
2546-ปจจุบัน  กรรมการ

บริษัท
 ไมมี
 จํานวน 1 บริษัท

 บจก.เฟมไลน
 บจก.อิมเมจเฟรส
 บจก.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคชั่น

เอกสารแนบ 1 (หนา 5)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
35  ปริญญาโท สาขาการคาและ
3.61
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา
 กรรมการ
นโยบายระหวางประเทศ
13 พ.ค. 2554
 ผูอํานวยการฝายการเงิน
มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สหรัฐอเมริกา
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
2547-ปจจุบัน
Program (DAP) 55/2006

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 4 บริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
 กรรมการ
(ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1 (หนา 6)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
64  ปริญญาโทบัญชี Western
Illinois University, U.S.A.
2539-ปจจุบัน
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2541-ปจจุบัน
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

บริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส
 จํานวน 4 บริษัท
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 7)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
8. นายอมร อัศวานันท
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
63  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท
2542-ปจจุบัน
สหรัฐอเมริกา
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
2549-ปจจุบัน
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
2545-ปจจุบัน
บริษัทไทย
2545-ปจจุบัน
- Director Accreditation
2546-ปจจุบัน
Program (DAP) 4/2003
2549-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
เนชั่นแนล
 ประธานกรรมการ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
บริหารความเสี่ยง
เนชั่นแนล
 ประธานกรรมการ
 บมจ.ประชาอาภรณ
ตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
 กรรมการบริหาร
 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 กรรมการบริหารความ  บมจ.ธนาคารทหารไทย
เสี่ยง
2548-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
2551-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.กรุงเทพโสภณ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 1 บริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท

เอกสารแนบ 1 (หนา 8)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 65  อัสสัมชัญพาณิชย
 กรรมการอิสระ
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
2554-ปจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบและ
บริษัทไทย
ประธานกรรมการ
- Director Accreditation
บริหารความเสี่ยง
Program (DAP) 3/2003

10. นายสรโชต อําพันวงษ
 กรรมการอิสระ

46  ปริญญาตรีสาขาศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
 ปริญญาโท สาขาการออกแบบ
สื่อสาร Pratt Institute, New York,
USA.
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation
Program (DAP) 85/2010

0.10

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน

บริษัท
 บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร
 จํานวน 3 บริษัท
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 9)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
11. นายอาทร เมฆนพรัตน
 กรรมการ
 ผูจัดการทั่วไป
 กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม

12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
54

59

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
 ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร
สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
Director Accreditation Program
(DAP) 87/2011
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร(การเงิน
การธนาคาร) วิทยาลัยการคา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การ
จัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร

ประสบการณ
ตําแหนง
 ไมมี
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท

 ไมมี
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท

บริษัท

เอกสารแนบ 1 (หนา 10)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
13. นายอนุพล ภูวพูนผล
 ผูอํานวยการฝาย
บริหารงานลูกคา
(2547-ปจจุบัน)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
51  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร
สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

42  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก
Development Administration
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)

-

15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
 ผูจัดการฝายบัญชี
(2541-ปจจุบัน)

51  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

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

เอกสารแนบ 1 (หนา 11)
ผูบริหารของบริษัทฯ
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทรวม
บริษัทยอย
บมจ.ฟาร
รายชื่อกรรมการ
บจก.เฟม
บจก.แรพ
อีสท ดีดีบี
1
2
3
4
ไลน
คอลลินส
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
X, // , /
X, //
//
//, /
//
//
2. นายวศิน เตยะธิติ
*, // , /
x, //
x, //, /
//
3. นายแดน ศรมณี
**, // , /, 00
4. Mr. Rudiger Reinecke
//
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
//
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
// , /, 00
// , /
// , /
//
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
// , /, 00
//
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
// , #, 0
9. นายอมร อัศวานันท
// , #, 0
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท // , #, 0, 00
11. นายสรโชต อําพันวงษ
//, #
12. นายอาทร เมฆนพรัตน
//, /
13. นายอนุพล ภูวพูนผล
/
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
/

บริษัทที่เกี่ยวของ
5
//
//

A

B

C

x
0

D

E

//
//

//

//
//
0

//
0

X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผูจัดการ // = กรรมการ / = ผูบริหาร # = กรรมการอิสระ
0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง
ชอง 1 = บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง ชอง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิ คชั่น ชอง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ ชอง 4 = บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสทฯ (ประเทศไทย)
ชอง 5 = บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ B = บมจ.สหพัฒนพิบูล C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชัน่ แนล
D = บจก.ชัยลดาดล
E = บจก.พินนาเคิล ทราเวิล

เอกสารแนบ 2

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

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

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

รายชื่อกรรมการ
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายวศิน
เตยะธิติ
นายวีระพล
หรือตระกูล
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
นายจอหน
ซิกเลอร
นางสาวเยา ไล ซาน แดพพิน
หมายเหตุ :

X
**
/
//

=
=
=
=

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

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

อื่น ๆ
- ไมมี –

