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สวนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย 

1.  ขอมูลทั่วไป 
 

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

 
(2) ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนต้ังแตรอยละ 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 เปนเงนิ 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 เปนเงนิ 5 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 52% 



 

3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
 465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589 - 90 
 ประเภทธุรกิจ บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงนิ 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 ช้ัน 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095 
 ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 10,000 หุน เปนเงิน 1 ลานบาท 
 อัตราการลงทุน 30% 
7. บริษัท เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด 
 174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดยางกุง ประเทศพมา 
 โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507 
 ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
 ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500 หุน เปนเงิน 83.333 ดอลลารสหรัฐฯ 
 อัตราการลงทุน 30% 



 

(3) บุคคลอางอิงอืน่ ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย 
 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,7 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
 ผูสอบบัญชี 
 นายวิชัย  รุจิตานนท  และ/หรือ นายประวิทย  วิวรรณธนานตุร และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน 

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

 

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

จํากัด  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด และ สยามซีเมนตกรุป ซึ่งมีสัดสวนรวมท้ังหมดเปน 45.7 % ของรายได
ท้ังหมด  

ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกคาหรือสูญเสียรายไดบางสวนจากลูกคาเหลาน้ีซึ่ง
อาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงม่ันในการติดตอเขาเสนองานเพื่อใหบริการแกลูกคารายใหม ๆ รวมท้ังพัฒนา
คุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่องบรษัิทเช่ือมั่นวาลูกคารายใหญท้ัง 4 รายดังกลาวขางตนซึ่ง
เปนลูกคาของบริษัทมานานกวา 10 ป และลูกคารายอื่นๆ จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไป
ในอนาคต 

ความเสี่ยงอันเกิดจากความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปท่ีผานมาตองยอมรับวาท่ัวโลกเองก็ไดรบัผลกระทบจากภัยท่ีไมคาดคิดจากธรรมชาติ ไมวาจะเปน

เหตุการณสึนามิในญ่ีปุนท่ีสงผลเปนวงกวาง โดยเฉพาะการสงออกของอุตสาหกรรมรถยนต ซึ่งเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักของญ่ีปุน  ประเทศไทยก็เจอมหาอุทกภยัครั้งรายแรงในประวัติศาสตร สงผลกระทบกวา 65 
จังหวัด ประชากรไดรับความเดือดรอนกวา 13 ลานคน มูลคาความเสียหายท้ังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสูง
ถึงประมาณ 1.44 ลานลานบาท ( ประเมินโดยธนาคารโลก และไดรับการจัดอันดับเปนประเทศท่ีไดรับความ



 

เสียหายจากภัยภิบัติเปนอันดับ 4 ของโลกในป 2554 ) สงผลใหลูกคาบางรายตองชะลอหรอืลดงบประมาณในการ
ทําโฆษณาประชาสัมพันธ อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของผลิตภัณฑและสินคาตาง ๆ ท่ีตองลดปริมาณการผลิต
ดวยสาเหตุจากน้ําทวมโรงงานและการชะลอการจับจายของผูบริโภค ท่ีตองเลือกอุปโภคบริโภคกับสิ่งท่ีจาํเปนกอน 
ปจจัยตาง ๆนี้จึงสงผลกระทบตอเนื่องมาถึงรายไดของบริษัทท่ีลดลงจากเปาหมายเดิมท่ีต้ังไว 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  
ทรัพยากรบุคคลคือปจจัยหลักของธุรกิจโฆษณา ความเปนมืออาชีพท่ีสะทอนไดจากผลงานท่ีสรางสรรค 

ตองมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญและความสามารถเปนพิเศษทางดานความคิดสรางสรรค ดานการวางแผนกลยุทธ
การส่ือสาร ใหสอดคลองกับแผนการตลาดของลูกคา การมีทีมผูเช่ียวชาญในการบริหารงานลูกคา ทีมการผลิต
รวมท้ังทีมสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแผนงานท้ังหมดผลิตออกมาอยางมีคุณภาพท่ีโดดเดน ทันสมัย
ตลอดเวลา รองรับกับการส่ือสารยุคใหม การใหการอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ
จึงเปนสิ่งท่ีบริษัทตระหนักอยูเสมอ และจัดใหมีอยางตอเนือ่งตลอดป เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนาให
เกิดศักยภาพตลอดเวลา  

บริษัทไดมีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานท้ังภายในและกับคูแขงรวมถึง 
การจัดกิจกรรมสันทนาการภายในบริษัทอยางตอเนื่อง อกีท้ังยังมีการสํารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของ
พนักงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหมั่นใจวา พนักงานทํางานอยางมีความสุขและไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค 
ในปจจุบัน ลูกคาระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโนมท่ีจะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ท้ังน้ีเพื่อใหการ

สื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกท้ังยังเปนการงายตอการติดตอและรวมมือภายในเครือขายบริษัทโฆษณา
นั้น ๆ โดยการท่ีบริษัท ทําสัญญาทางการคากับดีดีบี เวิลดไวด นั้น  ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามถาหากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขาย 
ดีดีบีท้ังหมด จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ความเสี่ยงจากการลงทุน 
บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังกระจายไปในธุรกิจ

อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน หรือเอือ้ประโยชนตอกันซึ่งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียงของบรษัิท ถึงแมโครงสรางการ
ถือหุนในบางบริษัทท่ีรวมลงทุนจะถือหุนในลกัษณะไขวกันหรือยอนกลับกนั แตบริษัทก็ไมมีอํานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทท่ีลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวข้ึนอยูกบัคณะกรรมการของแตละบริษัท ในการบริหารและ
การตัดสินใจ 

บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทมีการ
ต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท 
  



 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ืออยางระมัดระวงัโดยมีการทําสัญญาหรือเอกสารรับรองในการใหสินเช่ือ

ตางๆ อีกท้ังยังมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิดจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปน
สาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้ 
  

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ     
 

ลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยู เปนธุรกิจการส่ือสารท่ีมีความเก่ียวโยงกันดังน้ี 
1.    การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร 
 บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการส่ือสารท่ีครอบคลุมการส่ือสารในทุกดานไมวาจะเปน

การประชาสัมพันธการส่ือสารการตลาด การสรางสรรคความคิดงานโฆษณาและการบริหารลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relationship Management) โดยเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานของการตลาดท่ีมีผลกระทบตอยี่หอ
ตราสินคาหรือแบรนด โดยทางบริษัท ไดใชกลยุทธการวางแผนท่ีเปนลิขสิทธิ์เฉพาะท่ัวโลกของดีดีบีคือ แบรนด
คอนวิคช่ันสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการสรางการส่ือสารตราสินคาใหโดด
เดน อารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard ®)  กลยุทธในการหาแนวความคิดใหกับแผนงานโฆษณา นอกจากน้ี
ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคท้ังเชิงปริมาณ ( Quantitative) เชิงคุณภาพ ( Qualitative ) และการศึกษา
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคผานกลยุทธ ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB 
Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยท่ีเช่ียวชาญของบริษัท 

2.    การรับจางทําของ 
 บริษัทรับจางผลิตช้ินงานโฆษณาตามแผนการส่ือสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ

ช้ินงานส่ิงพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอลฯลฯ  และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผน
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
เปนตน 

3.   นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา 
 บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของส่ือโฆษณา) ในการลงส่ือโฆษณา

ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและส่ือดิจิตอลเปนตน โดยบริษัทฯจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน 

การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ในป 2554 
- ไมมี – 

  



 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)     

 เปนบริษัท ท่ีใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยท่ัวไป โดยมุงเนนท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการส่ือสารและงาน
โฆษณาท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวคิดในการส่ือสาร  การผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซ้ือสื่อโฆษณา การ
ประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารดานอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการส่ือสารผานทางการวิจัย 

 บริษัท เฟมไลน จํากัด    
 เปนบริษัทยอยของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานการส่ือสารการตลาด แบบครบ

วงจร ต้ังแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด  การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสาน การผลิตช้ินงาน
โฆษณา รวมถึงการวางแผนและซ้ือสื่อ ในรอบปท่ีผานมา ทางบริษัทไดเพิ่มจํานวนพนักงานในแผนกส่ือดิจิตัล เพ่ือ
ตอบสนองและเทาทันกับการขยายตัวของพฤติกรรมในการบริโภคสื่อ ของกลุมลูกคาในปจจุบันรวมท้ังได
ใหบริการ ในดานส่ือดิจิตอลอยางครบวงจร ท้ังในสวนของการวางกลยุทธ การออกแบบ รวมถึงการวางแผน และ
ซื้อสื่อ ภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานท่ีตอบโจทยลูกคาใหดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท้ังน้ี
บริษัทมีทีมบริหารและการดําเนินงานท่ีแยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลาย 

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

พ.ศ. 2546    แรพ เช่ียวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวกใน
การวิเคราะห เพื่อเขาถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา แรพจึงเปนผูนําดานการนําขอมูลมาขับเคลื่อนการตลาด
และการวิเคราะห (Data driven marketing and analytics) และดวยความสามารถในการคนหาและวิเคราะหคุณคา
ของขอมูล จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา ดวยความเขาใจท่ีลึกซึ้ง
และตอบสนองอยางเขาถึงความตองการท่ีซับซอนของผูบริโภคไดอยางถูกตอง แมนยํา สรางผลสําเร็จใหท้ังลูกคา
และเอเยนซี่  

 แรพ ประเทศไทย เปนช่ือทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด 
  



 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ   
1. บริษัทมุงเนนในการคิดคนงานโฆษณาใหมีแนวความคิดท่ีโดดเดน เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุ

เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ  ROI ®   R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความ
ตองการของผูบริโภค  O ( Originality) – แนวความคิดท่ีไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่มและ I (Impact)  – 
แนวความคิดท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ   

2.   บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ไมวา
จะเปนการสรางตราสินคาการวางแผนกลยุทธทางการส่ือสาร  การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.   บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่องไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือการขอ
เขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการท่ีไดศึกษาบริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากรของบริษัท
มีความชํานาญในสินคาและบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

4.   บริษัท มุงม่ันในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีบริษัทมีความ
เช่ือวาบุคลากรท่ีดีสามารถสรางผลงานท่ีมีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนาตลอดไป 

 
  



 

โครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ /บริษัทยอย/บริษัทรวม 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนนิการโดย 
% การถือหุน
ของบริษัทฯ  

ป 2554 ป 2553 ป 2552 
รายได % รายได % รายได % 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บมจ.ฟารอีสท         
รายไดคานายหนาและบริการ ดีดีบี  488,624 89.51 424,140 89.67 410,702 89.41 
เงินปนผลรับ   25,774 4.72 24,647 5.21 26,449 5.76 
รายไดอื่น   31,504 5.77 24,215 5.12 22,190 4.83 
รวมรายได   545,902 100.00 473,002 100.00 459,341 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.เฟมไลน  86.48       
รายไดคานายหนาและบริการ (ยอย)  175,265 86.05 189,620 86.82 225,451 91.54 
รายไดอื่น   28,417 13.95 28,793 13.18 20,833 8.46 
รวมรายได   203,682 100.00 218,413 100.00 246,284 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.แรพ คอลลินส  52.00       
รายไดคานายหนาและบริการ (ประเทศไทย)  14,106 99.97 10,331 99.37 12,439 99.82 
รายไดอื่น (ยอย)  4 0.03 66 0.63 23 0.18 
รวมรายได   14,110 100.00 10,397 100.00 12,462 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.อินทิเกรเตด็ 40.00       
รายไดคานายหนาและบริการ คอมมูนิเคชั่น  98,748 97.50 118,211 98.33 95,865 99.01 
รายไดอื่น   2,536 2.50 2,007 1.67 963 0.99 
รวมรายได   101,284 100.00 120,218 100.00 96,828 100.00 

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่ บจ.อินเตอร 40.00       
รายไดคาท่ีปรึกษา คอนติเนนตัล  360 36.07 360 38.38 360 19.94 
เงินปนผลรับ โฮลดิ้ง  577   57.82 500   53.30 462    25.60    
รายไดอื่น   61 6.11 78 8.32 983 54.46 
รวมรายได   998 100.00 938 100.00 1,805 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.มีเดีย  33.33       
รายไดคาบริการ อินเทลลิเจนซ  1,203,582 89.08 942,270 87.83 708,174 84.99 
รายไดอื่น   147,602 10.92 130,515 12.17 125,090 15.01 
รวมรายได   1,351,184 100.00 1,072,785 100.00 833,264 100.00 

 

4.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   
 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  

 ลักษณะรายได 
 รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัทฯ ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2554, 2553 และ 2552 

เทากับ 488.62 ลานบาท 424.14 ลานบาท และ 410.70 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังน้ี 
  



 

โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ 
 2554 2553 2552 

 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 

 
โครงสรางส่ือโฆษณา 

(หนวย : รอยละ) 
สื่อโฆษณา 2554 2553 2552 
โทรทัศน 80.37 81.20 74.60 
วิทยุ 3.03 1.86 1.61 
สิ่งพิมพ 7.58 8.86 12.90 
ภาพยนตร - - 0.46 
สื่อกลางแจง 9.02 8.08 10.43 
รวม 100.00 100.00 100.00 

 

 ลักษณะของลกูคา 
 ในป  2554  ลูกคาของบริษัท แยกตามโครงสรางของสินคาดังน้ี 

 
งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา 

ประเภทสินคา % 
- อาหารและเครื่องด่ืม 37.81 
- เครื่องใชสวนตัว        16.11 
- บานและท่ีดิน 3.34 
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน 7.81 
- อุปกรณกอสราง 8.36 
- อุปกรณเครื่องเขียน 0.98 
- สื่อสาร 0.88 

  



 

ประเภทสินคา % 
- สถาบันการเงิน 5.72 
- อุปกรณ-ยานพาหนะ 5.55 
- ประกันภัย 0.90 
- อื่น ๆ 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 
 การดําเนินธุรกจิหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีข้ันตอนพอสรุปไดดังน้ี 
 การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝาย

วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากน้ัน ฝายบริหารงานลูกคาและ
ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการส่ือสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบ้ืองลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป 

 เม่ือลูกคาอนุมติังานท่ีฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพนิ่ง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําช้ินงานสําหรับส่ือตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายส่ือโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ
ในการซ้ือสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณท่ีกําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซ้ือ
สื่อโฆษณาตามท่ีนําเสนอ เมื่อช้ินงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําช้ินงานจริงสงไปยงัส่ือตางๆ และตรวจสอบ
วาไดลงโฆษณาตามท่ีไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรอืไม 



 

 ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดข้ันตอนการทํางาน เริ่มต้ังแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนท่ีจะผลิต
ช้ินงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาท่ีนําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย 

(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน    
 ก.  การทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา 

  กลยุทธการแขงขัน 
   1. บริษัท ไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ท้ังในดานระเบียบ ขอบังคับและงบประมาณ
ในปจจุบัน  จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา   การใหความสําคัญกับ
การวางแผนกลยุทธทางการส่ือสารการตลาด การวางแผนงานการใชสื่อท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อัน
นํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ  ใหความคุมคาดานการลงทุน
ทางดานการส่ือสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีท่ีจะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีกท้ังยังสามารถนํามาซ่ึงความ
สนใจจากลูกคารายใหม 

  2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนดวยการบริการแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ใหแกลูกคา  การบริหารงานลูกคา
ในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด (Thinking Partner) ในการทําการส่ือสารการตลาด บริษัทไมไดเนน
เฉพาะงานทางดานโฆษณาเทาน้ัน หากแตยังใหบริการท่ีเพิ่มมูลคาใหกับลูกคา เชนการวางแผนงานส่ือท่ีแตกตาง
ออกจากวิธีการด้ังเดิม (Conventional Media Plan) โดยเนนการนําเสนอการส่ือสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อ
ใหมท่ีสรางสรรค  การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเนนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อให
การส่ือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  3.   บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา  โดยมุงม่ันในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบง
ออกเปนลูกคารายใหมท่ียังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงานในอดีตอยาง
ตอเน่ืองและกลุมลูกคาเดิมท่ีตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหม ๆ   ซึ่งนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให
ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการส่ือสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของ
บริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการท่ีเนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา 

  ลักษณะลูกคา  
  ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการ และมีท่ีต้ังอยูในประเทศ

ไทย  โดยในป 2554 บริษัทมีลูกคารายใหญท้ังหมด 4 ราย  ไดแกบริษัท สหพัฒนพิบูลจํากัด (มหาชน)  



 

บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จํากัด และสยามซีเมนตกรุป   ซึ่งมีสัดสวนรวม
ท้ังหมดเปน 45.7% ของรายไดท้ังหมด อยางไรก็ตามลูกคาท้ัง 4 ราย เปนลูกคาของบริษัทมาเปนเวลานานกวา 10 ป 
อีกท้ังบริษัทยังคงมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพของงานและบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความเช่ือมั่นวา
ลูกคารายใหญท้ัง 4 รายน้ีจะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต 

  สําหรับป 2554  บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมท้ังหมด 17 ราย เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ
ไดแก การท่ีบริษัทไดชนะการแขงขันการนําเสนอผลงานแขงกับเอเจนซ่ีอื่น การท่ีบริษัทไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาเดิมใหดูแลสินคาอื่นๆ ของลูกคาเพ่ิมข้ึน การท่ีลูกคาใหมประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางส่ือตางๆจึง
ติดตอเขามาโดยตรงหรือจากเครือขายของดีดีบีไดมีลูกคาใหมเขามา 

 ข.   สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา  
  สําหรับป 2554 มูลคาการใชจายเพ่ือการโฆษณารวมท้ังส้ิน 104,640 ลานบาท เติบโตเพิ่มข้ึน

เพียง 3.59% จากปกอน ท่ีมีการใชงบรวม 101,010 ลานบาท ท้ังน้ีสื่อท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงไดแกสื่อ
อินเตอรเน็ต 62.07% สื่อภายในรานคา (In-store) 46.30% สื่อในโรงภาพยนตร 20.66%  สื่อเคลื่อนท่ี (Transit) 
18.97%  สวนสื่อโทรทัศนมีอัตราการเติบโตนอยมากเพียง 2.42% เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งเติบโตสูงถึง 14.79% 
ท้ังน้ีเนื่องจากในชวงไตรมาสสุดทายของป 2554 ไดเกิดวิกฤตการณน้ําทวมใหญในหลายจังหวัดท่ัวประเทศสงผล
กระทบตอผูบริโภคและธุรกิจอยางมหาศาล หลายธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจึงมีการยกเลิกหรือชะลอการใชงบ
โฆษณาและประชาสัมพันธรวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ ออกไป 

  สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุม
รถยนตนั่งสวนบุคคล ผลิตภัณฑบํารุงผิว ภาครัฐบาล เครื่องด่ืม และระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

  ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน 
  บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด 
  สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
  บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated 

Marketing Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางดานโฆษณา การส่ือสารการตลาด ท่ีเนนคุณภาพ ดวย
พื้นฐานหลักท่ีใหความสําคัญกับผลงานความคิดสรางสรรค การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร การบริหารงานลูกคา
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาท่ีสามารถตอบโจทยทางการส่ือสารการตลาด และ
บรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา 

  นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ 

  1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา 
  2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ 



 

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

  งานที่ยังไมไดสงมอบ   
  - ไมมี -   

 

5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ   
 

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

 
 ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี ้

ตกแตงสํานักงาน                     5,070,198.32 บาท 
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร                      4,964,103.78 บาท 
ยานพาหนะ 6,620,094.14 บาท 

                สถานท่ีประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท 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 
        รายช่ือผูถอืหุนของบริษัทฯ ปดสมุดทะเบียน  ณ วันท่ี 8  เมษายน 2554 

ประเภท จํานวนราย จํานวนหุน % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 29 4,085,053 54.47 
     สัญชาติตางดาว  2 825,000 11.00 
บุคคลธรรมดา      
     สัญชาติไทย 267 2,545,747 33.94 
     สัญชาติตางดาว 3 44,200 0.59 
รวม 301 7,500,000      100.00 

 
รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 อันดบัแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน  

ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่  8  เมษายน 2554 
รายช่ือ จํานวนหุน รอยละ 

1. กลุมตระกูลโชควัฒนา 1,607,694 21.44 
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,020,000 13.60 
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 922,650 12.30 
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 797,800 10.64 
5. ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง 750,000 10.00 
6. นายสําเริง  มนูญผล 747,500 9.97 
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 176,700 2.36 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 171,000 2.28 
9.      นางอรพินท  พูนศักดิ์อุดมสิน 117,900 1.57 
10. บริษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ) จํากัด (มหาชน) 85,500 1.14 



 

 
(3)  นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  
  บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมตํ่ากวา 3.00 บาท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาน้ัน บริษัทได
จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอในอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ัน 
สรุปไดดังน้ี 

ป 2553 2552 2551 2550 2549 
ราคามูลคาหุนท่ีตราไว (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 
บริษัทอื่นถือหุนใน 

FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
สัดสวน 
ที่ถือ 

สัดสวน 
ที่ถือหุน 

1 การถือหุนเกินกวา 50%   

 
(ก)  บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไมถือหุน

ไขวในบริษัทอื่น   

 
(ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุน

ไขวในบริษัทฯ   

 
(ค)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ต้ังแต 2 บริษัทข้ึนไป 

บริษัทอื่นเหลาน้ันตองไมถือหุนไขวระหวางกัน 
  

1 บ. เฟมไลน จก. 86.48 - 
2 บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก. 52.00 - 



 

FE ถือหุนในบริษัทอื่น 
บริษัทอื่นถือหุนใน 

FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
สัดสวน 
ที่ถือ 

สัดสวน 
ที่ถือหุน 

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% 
  

1 บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก. 40.00 - 
2 บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จก. 40.00 - 
3 บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก. 33.33 - 
4 บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก. 30.00 - 
5 บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอสีท จก. 30.00 - 
3 การถือหุนไมเกินกวา 25%   

 
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกนิกวา 25% บริษัทฯ ตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25% 
  

 
(ข)  บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25%  บริษัทอื่น ตองไมถือ

หุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25% 
  

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

 
ท้ังน้ี ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการท่ีบริษัท

เขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเนื่องจากเห็นวาเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และประการ
สําคัญคือการไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลท่ีดีและสม่ําเสมอทุกป 
 
  



 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายช่ือ 
ป 2553 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2554 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2554 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

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

 
จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายช่ือ 
ป 2553 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2554 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2554 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

1. นายบุญชัย  โชควัฒนา 5,000 500 1,015 6,515 6.52 6,015 500 
 

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

รายช่ือ 
ป 2553 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2554 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2554 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

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



 

8.  การจัดการ    
 

(1)  โครงสรางการจัดการและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  
 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายอรุณ  งามดี ดํารงตําแหนง ประธานท่ี
ปรึกษาของบริษัท 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 

 
ตําแหนง 

ปที่ไดรับการ 
แตงต้ัง 

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนงกรรมการ      
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 หม่ืนนรินทร เลขานุการบริษัท  ป 2551  

 *  นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 1.     ปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบ

ธุรกิจเชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัทรวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 



 

 2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 

 3.    สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง  

 4.   จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหมั่นใจ
วาบริษัทมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ การทํารายการตางๆ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทํา
บัญชีท่ีถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ท่ีสามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ 

 5.   การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทาง
ท่ีชัดเจนและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง 

 6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน 

 7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว 

 8.    แตงต้ัง ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ีใหแกท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ  

 9.   จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไว
ในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 10. ปฏิบัติการอื่นใด ท่ีเกินอํานาจฝายบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
  
การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ป  2554 
 ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท 

แตละทาน สรุปไดดังน้ี 
  



 

รายช่ือกรรมการ 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม     

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 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 
                      * *  นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เขาเปนกรรมการบริษัทแทนนายรูดิเก ไรนิเก เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 
2554 

 คณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงมีการแบงแยกหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหแกคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะอนุกรรมการมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแตละชุด ดังน้ื    

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวยกรรมการท่ีเปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังน้ี 
  



 

 1.   นายขจรศักดิ์   วันรัตนเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.   นายอมร         อัศวานันท กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายวิชิต          ตันติอนุนานนท     กรรมการตรวจสอบ 
 4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ 
  นางสุรีย           หมื่นนรินทร :   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ     
 1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)     และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน   
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 3.   สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว  รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี   โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5.   พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 6.   จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

 (ก)   ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
    (ข)   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 (จ)   ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 



 

 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎบัตร   (Charter) 

 (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ  ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 7.   ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท   เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

  (ก) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
  (ข)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
  (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย 
 วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงท่ีวางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งตนแทน 
  



 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2554 
 ในป 2554  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง  โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละราย  สรุปไดดังน้ี 

รายช่ือ 
 

คุณสมบัติ 
การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชุมท้ังหมด (ครัง้) 

1.  นายขจรศักดิ์     วันรัตนเศรษฐ   มีความรูดานบัญชี        4/4 
2.  นายอมร            อัศวานันท   มีความรูดานบัญชี 4/4 
3.  นายวิชิต            ตันติอนุนานนท    มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค 3/4 
4. * นางฉัตรทอง   ทิพยกะลิน   มีความรูทางดานบริหารธุรกจิ 1/1 

      * นางฉัตรทอง   ทิพยกะลิน  เขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 
โดยมี นางสุรีย  หมื่นนรินทร เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังน้ี  

 1.   นายวิชิต ตันติอนุนานนท    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2.   นายแดน ศรมณี     กรรมการ 
 3.   นายวิชา ลดาลลิตสกุล    กรรมการ 
 4.   นางมาลี ลีลาศิริวงศ    กรรมการ 
 5.   นางชัยลดา ตันติเวชกุล    กรรมการ 
 6.   นางสุรีย หมื่นนรินทร    กรรมการ 
 7.   นางสาววราภรณ   กุลสวัสด์ิภักด ี    กรรมการ 
  นางสาวสุจิตรา   มากะนิตย  :  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
 หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหเกิดความ

ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส่ือสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

 2.  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 



 

 3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

 4. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2554 
 ในป 2554  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุม 3 ครั้ง  โดยการเขารวมประชุมของ

กรรมการบริหารความเส่ียงแตละราย  สรุปไดดังน้ี 
รายช่ือ ตําแหนง การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 

1.  นายวิชิต         ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 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  กุลสวัสด์ิภักด ี กรรมการ 2/3 

  
(2) การสรรหากรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเสนอเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีวางลง เพื่อพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีท่ีมิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะรวมกันพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงท่ีวางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

 นอกจากน้ี ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.fareastddb.com) 

 องคประกอบและการเลือกต้ัง   ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบัตร ให
ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลือกต้ังบุคคลท่ีไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ



 

ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และกรรมการบริษัทไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดตองมี
ถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา   นายวศิน เตยะธิติ   นายแดน ศรมณี  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 
 กลุม ข.  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ   นายอาทร  เมฆนพรัตน  นางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท 
 กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน 

กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท   
 คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท 
 วิธีการเลือกต้ังกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนรายยอย  

 สิทธิของผูถือหุนรายยอย 
 ผูถือหุนสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีพิจารณาวาเหมาะสมตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาได โดย

บริษัทไดเปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554ได ต้ังแตวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันท่ี 27 มกราคม 2554 โดยไดแจงการให
สิทธิบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพรเชิญชวนผูถือหุนบนเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.comโดยไดกําหนดคุณสมบัติผูถือหุน อธิบายหลักเกณฑและข้ันตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทดวย 

 วิธีการเลือกต้ังกรรมการบริษัท  
 ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหท่ีประชุมผูถือหุน

เลือกต้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
 (2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งน้ันใหประธานเปนผูออกเสียง 
ช้ีขาด 

  
  



 

 วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 21  และกฎบัตร 

กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับฉลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

 (ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ 
 1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท

พนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังน้ี 
 1.1 ถึงแกกรรม 
 1.2 ลาออก 
 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท 
 1.4 มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการ

ท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน 
 1.5 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
 1.6 ศาลมีคําส่ังใหออก 
  และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทท่ีวางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

 2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถืออยู
โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เพราะเช่ือวา
ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุ ตราบเทาท่ีกรรมการ
บริษัททุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท



 

นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ แทนตน   

 สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน 
 - ไมมี - 
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหาร ประจําป 2554 
 คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน      
 จายเปน บําเหน็จกรรมการ 3,250,000.00  บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริษัท    402,000.00  บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ    165,000.00  บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง      12,000.00  บาท 
  รวมเปนเงิน                    3,829,000.00  บาท 

 

รายช่ือ 
บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
 (บาท) 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 450,000.00        43,000.00   
2. นายวศิน เตยะธิติ 300,000.00      24,000 .00   
3. นายแดน ศรมณี 450,000.00 24,000.00   
4. นายรูดิเก ไรนิเก 150,000.00   13,000.00   
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 150,000.00   39,000.00   
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 300,000.00 43,000.00   
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 300,000.00   38,000.00   
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 300,000.00 29,000.00 55,000.00  
9. นายอมร อัศวานันท 300,000.00   24,000.00 55,000.00  
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 300,000.00 38,000.00 40,000.00 12,000.00 
11.    นายสรโชต                อําพันวงษ 150,000.00 34,000.00   
12.    นายอาทร                   เมฆนพรัตน    100,000.00 38,000.00   
13.    นางฉัตรทอง              ทิพยกะลิน - 15,000.00 15,000.00  

รวมทั้งสิ้น 3,250,000.00 402,000.00 165,000.00 12,000.00 



 

  คาตอบแทนรวมผูบริหาร จํานวน 9 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2554 เปนจํานวน
เงินท้ังส้ิน 24,291,021.00 บาท  

 คาตอบแทนอื่น 
 - ไมมี - 
(4) การกํากับดูแลกิจการ   
 คณะกรรมการบริษัท   ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจดวย

ความโปรงใส  ซื่อสัตย  รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี   มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   เพ่ือสรางความเจริญ   เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังค่ังแกผูถือหุน  โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มี
คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน  

 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ 
และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตป 2545 และไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมเปนประจํา ซึ่งบริษัท เห็นวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน
ของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร  พนักงาน 
และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตน
ในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน 

  บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามหลักการท่ีสําคัญ 5 หมวดอยางครบถวน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาตออยาง
ตอเน่ืองสรุปไดดังน้ี   

 หมวดที่ 1  เร่ืองสิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยการอํานวยความสะดวกให

ผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจาของบริษัทโดยเทาเทียมกัน ดวยวิธีการและ
มาตรฐานอันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปไดแก  สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลักทรัพยโดยอิสระ การไดรับสวน
แบงผลกําไรจากบริษัท  สิทธิในการรับเงินปนผล การเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 
เชน การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท สิทธิใน



 

การออกเสียงลงคะแนน  แตงต้ังและกําหนดสินจางผูสอบบัญชี รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถาม
ในการประชุมผูถือหุน และสิทธิท่ีจะไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิออก
เสียงตามจํานวนหุนท่ีถือคือหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวาหรือสามารถจํากัดสิทธิ
ของผูถือหุนรายอื่นได 

 นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวแลว คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสแกผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีสําคัญบนเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพย www.set.or.th และเว็บไซตบริษัท www.fareastddb.com  อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหผูถือหุน 
ไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง โดยในป 2554 บริษัทไดดําเนินการเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก และ
สงเสริมสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

 1.  เปดเผยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติกําหนดใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตวันท่ีมีมติกําหนดวันประชุม 

 2.  จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน โดยผูถือหุนไทยจะไดรับหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย สวนผูถือหุนตางชาติจะไดรับหนังสือเชิญ
ประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนตางชาติในการไดรับขอมูลท่ี
เขาใจถูกตองตรงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบรายละเอียดวาระตางๆ อยางครบถวนเพียงพอ โดยในแตละวาระจะระบุ
อยางชัดเจนวา เปนเรื่องเสนอ  เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการอยาง
ชัดเจนเพียงพอท่ีจะใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจในการใชสิทธิออกเสียงได และในหนังสือเชิญประชุมบริษัทได
แจงรายละเอียด เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงใหครบถวนและวิธีการเขารวมประชุม เพื่อรักษา
สิทธิในการเขารวมประชุม รวมท้ังขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากนี้บริษัทยังไดอํานวยความสะดวก ในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุนใหมีระยะเวลาในการ
พิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน โดยผูถือหุนสามารถเขาดูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสาร
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดทางเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com  เปนการลวงหนามากกวา 30 วัน
กอนวันประชุม ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับท่ีบริษัทจะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร และยังไดประกาศคําบอกกลาว
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันและกอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน และยังไดเปดเผยรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกอน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเว็บไซตของบริษัทดวย ในการน้ีบริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เปนแบบท่ีผูถือหุนสามารถเลือกใชสิทธิออกเสียงไดโดยอิสระ พรอมแจงรายช่ือกรรมการอิสระในกรณีท่ีผูถือหุน
ทานใดไมสามารถเขารวมประชุมก็สามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมจดหมายเชิญประชุม และผูถือหุนยัง



 

สามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะไดท้ัง 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซตของบริษัท
ไดดวย 

 3.  ในวันประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมลวงหนากอน
เวลาประชุม 2 ช่ัวโมง โดยไดจัดเตรียมสถานท่ีพรอมเจาหนาท่ีตอนรับ และจัดเจาหนาท่ีลงทะเบียนในจํานวนท่ี
เหมาะสม มีการนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียน ซึ่งบารโคดจะแสดงรายละเอียดของผูถือหุนแตละรายท่ี
ไดจัดพิมพไวบนแบบฟอรมลงทะเบียน เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตองแมนยําของขอมูลผูถือ
หุนในการลงทะเบียน พรอมท้ังไดจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระดวย 

 4.  กอนเริ่มการประชุมสามัญผูถือหุน ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการนับคะแนนอยางชัดเจนตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไป
อยางเปดเผย โดยบริษัทใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียง ซึ่งทําใหข้ันตอนประมวลผลการลงคะแนนเสียง
เปนไปอยางรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยํา ซึ่งการลงคะแนนเสียงเปนไปตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท
และกฎหมาย โดยมีการแสดงผลสรุปคะแนนเสียงของทุกวาระอยางชัดเจนในหองประชุมดวย และในวาระการ
เลือกต้ังกรรมการไดใหสิทธิผูถือหุนในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ในการออกเสียงลงคะแนน
ในแตละวาระบริษัทไดจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุนซ่ึงบริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผูถือหุน เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูถือ
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการท่ีบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังหมด 
โดยการตรวจนับคะแนนดวยระบบบารโคดในแตละวาระจะมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิในฐานะตัวแทนของผูถือ
หุนรายยอยจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทยและผูสอบบัญชีบริษัทคอยสังเกตการณรวมอยูดวย และเมื่อจบการ
ประชุมแลวผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ท้ังน้ี การออกเสียงลงคะแนนจะนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
และถือเสียงขางมากเปนมติยกเวนกรณีการลงมติท่ีกําหนดใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติท่ีกําหนดใหถือคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเปนไปตามท่ี
ระบุไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2554 มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 9 ทาน กรรมการบริษัทท่ีไมสามารถเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน   
นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการทุกชุด ผูจัดการฝายท่ัวไป ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิชัย 
รุจิตานนท ทําหนาท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวของได   

 5.  ประธานท่ีประชุมจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและ
โปรงใสตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางการประชุม ประธานท่ีประชุมไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามไดอยางท่ัวถึงกอนจะลงคะแนนและสรุปมติท่ี



 

ประชุมในแตละวาระ ซึ่งบริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรท่ีเกี่ยวของในแตละสาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือช้ีแจงและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน 

 6.  ใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ โดยนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและ
ออกเสียงเปนตนไป 

 7.   เปดโอกาสในการใหสิทธิผูถือหุนท่ีถือหุนตอเนื่องกันอยางนอย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัว
บุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 โดย บริษัทได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอต้ังแตวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี 27 มกราคม 2554 เพื่อใหเลขานุการบริษัท
ตรวจทานความครบถวน กอนนําเสนอคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ซึ่ง
บริษัทไดแจงขาวบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และช้ีแจงรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัทแลว ซึ่งในปท่ีผาน
มาไมมีผูถือหุนรายใดใชสิทธิดังกลาว 

 8.  ภายหลังการประชุมส้ินสุดลง บริษัทไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมอยางละเอียดครบถวน
ตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏในการประชุม และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com  ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม 
และมีการเผยแพรภาพถายการประชุมผูถือหุนในเว็บไซตของบริษัทดวย รวมถึงไดจัดสงรายงานการประชุมใหกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 9.  บริษัทมีความมุงม่ันในการดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญกาวหนาและการ
เติบโตอยางยั่งยืน เพ่ือผลตอบแทนอยางเหมาะสมสําหรับผูถือหุน  

 
 หมวดที่ 2  เร่ืองการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน    
 บริษัทใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค ดวยการสรางความเทา

เทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกกลุม ไมเอื้อประโยชนตอกลุมหน่ึงกลุมใด ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน
รายยอย หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงในเรื่องตางๆ ในฐานะเจาของกิจการไดอยาง
เต็มท่ี ผูถือหุนสามารถม่ันใจไดวาสิทธิของตนจะไดรับความคุมครองและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเสมอ โดย
บริษัทไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 

 สิทธิของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 
 กอนการประชุม 
 -  เพ่ือสงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทไดเปดโอกาส

ใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑท่ีทางการกําหนดและตามขอกําหนดของบริษัท เพ่ือ



 

เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวเดียวกัน โดยบริษัทไดประกาศแจง
หลักเกณฑใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย และบริษัทจะแจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบในท่ี
ประชุมผูถือหุน ซึ่งในป 2554  บริษัทไดดําเนินการเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิลวงหนากอนการประชุมต้ังแต
วันท่ี 27 ธันวาคม 2553 ถึงวันท่ี  27 มกราคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระและเสนอช่ือ
บุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 - ลงโฆษณาบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วันกอนการประชุมตาม
กฎหมายแลวบริษัทยังไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ไวบนเว็บไซตของ
บริษัทลวงหนา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปนขอมูลเดียวกับท่ีบริษัทจัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 10วัน รวมท้ังแจงการเผยแพรเอกสารดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในการน้ี บริษัทยังมีแนวทางท่ีจะเพิ่มระยะเวลาการจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนาใหมากข้ึน
เรื่อยๆ อีกในปตอไป ท้ังน้ี เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับผูถือหุนใหไดมากท่ีสุด 

 - หนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและชัดเจนพรอมท้ังความเห็นของ
คณะกรรมการ ไมเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และมีการแจงหลักเกณฑ
และวิธีการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ได ก็สามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ ตามรายช่ือท่ีบริษัทเสนอ ให
เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนก็ได โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สงไปถึงผูถือหุน นอกจากน้ี ผูถือหุน
ยังสามารถเลือกดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามความเหมาะสมไดจากเว็บไซตของบริษัทดวย 

 วันประชุม 
 - บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบบารโคดลวงหนากอนการประชุม 2 ช่ัวโมง และ

ถึงแมวาจะพนระยะเวลารับลงทะเบียนแลว ก็ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนและเขารวมประชุมผู
ถือหุนไดโดยไมเสียสิทธิแตอยางใด 

 - จัดใหมีกระบวนการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการ
จะแจงหลักเกณฑท่ีใชในการประชุมข้ันตอนและวิธีการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบในท่ีประชุมกอนเริ่มการ
ประชุม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การพิจารณาและลงคะแนนเสียง เปนไป
ตามลําดับวาระการประชุมท่ีกําหนด มีการพิจารณาและลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ รวมท้ังแตงต้ังผูสอบบัญชี และอนุมัติคาสอบบัญชี และวาระอื่นตามท่ีกําหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนกระทําโดยเปดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใชวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละวาระ เพ่ือ
นําผลคะแนนมาหักออกจากจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือ



 

หุนทุกราย โดยมีผูสอบบัญชีท่ีเปนกลางและมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิในฐานะตัวแทนของผูถือหุนรายยอยจาก
สมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย รวมเปนพยานในการนับคะแนน ท้ังน้ีบัตรลงคะแนนของแตละวาระจะจัดเก็บรักษา
ไวท่ีบริษัทอยางปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได  ในระหวางการประชุมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีผูถือหุนทุกรายไดรับแลว  บริษัทยังไดนําเสนอขอมูลเปนภาพประกอบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หุนอีกดวย 

 - สําหรับผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคน
ใดคนหน่ึง หรือบุคคลใดๆ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทจัดสงไป
พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได หรือหากผูถือ
หุนตองการใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นก็สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. 
และ แบบ ค. จากเว็บไซตของบริษัทไดท่ี www.fareastddb.com 

 - ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ ไดใหความสําคัญและเขา
รวมประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุน ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารรวมถึงผูเกี่ยวของท่ี
เขารวมประชุมเปนรายบุคคล เปดโอกาสและใหเวลาผูถือหุนในการซักถามเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการประชุมหรือ
กิจการบริษัทอยางเพียงพอ เพ่ือช้ีแจง/ตอบคําถาม/ใหขอมูลประกอบอยางชัดเจน 

 หลังการประชุม 
 - มีการบันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวน ประกอบดวยขอมูลสาระสําคัญ ไดแก มติท่ี

ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบงเปนจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแตละวาระ คําถาม 
คําช้ีแจงและความคิดเห็นของท่ีประชุม และจัดสงรายงานการประชุมใหแกหนวยงานทางการภายในระยะเวลา 14 
วันนับแตวันประชุมผูถือหุน พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถรับทราบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป และมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมอยางมีระบบเพ่ือการตรวจสอบและอางอิง  นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีการบันทึกภาพการ
ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทไดนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรับจากผูถือหุนในการประเมินผลการจัด
ประชุม มาพิจารณาและหาแนวทางแกไข/ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผูถือหุนอยางตอเนื่อง 

 - ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการแจงมติท่ีประชุมผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงแจงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนทราบ และประสานงานกับนาย
ทะเบียน บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ในการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราท่ีเทาเทียมกันตามสิทธิอยาง
ครบถวน 

 การดูแลและปองกันการใชขอมูลภายใน 
 - บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในไวเปนลายลักษณอักษรในจรรยาบรรณ

พนักงานโดย หามมิใหกรรมการผูบริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ อันไดแก คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุ



 

นิติภาวะ รวมท้ังบุคคลซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูล ใชขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 
กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน ท้ังน้ี เพื่อปองกันมิใหมีการนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบอันอาจ
เปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนโดยรวม 

 - มีการจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหทราบลวงหนาเพ่ือการ
ทราบระยะเวลาท่ีควรงดเวนการซ้ือขายหลักทรัพย ซึ่งในป 2554  กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตาม
นโยบายอยางเครงครัดและไมปรากฏวามีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาท่ีหามดังกลาว 

 - กําหนดและแจงใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ
บริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และไดกําหนดใหบรรจุวาระการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยบริษัทของกรรมการและผูบริหารรวมคูสมรสเปนวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัท     

 - กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร โดยไดแจง
แนวทางและนโยบายขางตนใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 - ในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการท่ีมีความเก่ียวโยงกัน ไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสวนได
เสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการ ความเห็นของกรรมการอิสระ และขอมูลอื่นท่ีจําเปน 
เพื่อใหคณะกรรมการ/ผูถือหุนสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัท 

 - กําหนดแนวทางอยางชัดเจนไมใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขา
รวมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว 
ซึ่งผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียนั้นจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อผลประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

 - กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตอ
เลขานุการบริษัทเพื่อสําเนารายงานเสนอตอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑท่ี
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และรายงานทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

 หมวดที่ 3 เร่ืองบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพ่ือประโยชน

รวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีเช่ือมั่นวาจะสามารถ
รับรูและดูแลสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง  เจาหน้ี ภาครัฐ และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคมโดยรวม ภายใตหลักการและนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษัทซึ่งมีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
  



 

 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ของบริษัท  
 ผูถือหุน : นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐานซ่ึงผูถือหุนจะไดรับตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับของ

บริษัทแลว บริษัทยังไดดําเนินนโยบายในการประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต โดยไมเห็นแกประโยชนอยาง
อื่นท่ีอาจไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตอง การดําเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส นํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ
ตอผลงานซ่ึงมีผลประกอบการท่ีดี มีการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการแขงขันสูง และกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มอยางสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว 

 พนักงาน : บริษัทใหความสําคัญตอพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง และเปนปจจัย
สําคัญสูความสําเร็จขององคกร บริษัทจึงใหการดูแลพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค มีการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดวยการเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหแกพนักงานทุกคน สรางบรรยากาศภายในบริษัทใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูและมีการทํางานรวมกันเปนทีม เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรับการฝกฝน เพิ่มพูนทักษะในการ
ทํางานและแสดงศักยภาพของทีมและตนเอง เพื่อสรางความม่ันคงในอาชีพและความเจริญกาวหนา ซึ่งบริษัทมีการ
พิจารณาคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความมุงม่ันและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมท้ังใหการสนับสนุนและพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูการเปนผูนําภายใตแผนการสืบ
ทอดตําแหนง (Succession Plan) นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถเพ่ือรองรับนโยบายในการขยายตัวทาง
ธุรกิจตอไป 

 บริษัทมีการดูแลจัดสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ 
และทรัพยสินของพนักงาน โดยการดําเนินตามมาตรฐานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม และ
สงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมของบริษัท จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
ภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงาน จัดใหมีการซอม
หนีไฟและปองกันอัคคีภัย  

 บริษัทกําหนดจายเงินบําเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชนหลังจากครบกําหนดการเกษียณอายุของ
พนักงาน ซึ่งบริษัทจะใหมากกวาเงินชดเชยท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติแรงงานสําหรับพนักงานท่ีมีอายุงาน
มากกวา 20 ป อีกท้ังยังไดจัดทํากรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสําหรับพนักงานทุกคนเพ่ือเปนการปองกันความ
เสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียใหแกพนักงานและครอบครัว ซึ่งเปนรายการเสริมเพ่ิมเติมจากการเปนสมาชิกกองทุน
ประกันสังคมตามปกติ นอกจากน้ีบริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการอื่นๆ สําหรับพนักงานดวย ดังน้ี 

 สวัสดิการพัฒนาความรูพนักงาน 



 

 หัวใจของการดําเนินธุรกิจโฆษณาก็คือ ทรัพยากรบุคคลซ่ึงบริษัทใหความสําคัญมาตลอดและตอเนื่อง 
ในป2554 ทางบริษัทไดจัดอบรมบุคคลากรของบริษัท ท้ังโดยวิธีดําเนินการเองโดยผูทรงคุณวุฒิของบริษัท และ
สงไปรับการอบรมรวมสัมมนากับองคกรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

 - การอบรมท่ีทางบริษัท เปนผูดําเนินการเอง โดยผูทรงคุณวุฒิภายในและเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มาบรรรยายไดแก  

  - ROI กลยุทธการสรางความเขาใจในเรื่องบรีฟท่ีใชในการทํางานรวมกับลูกคา  
  - Brand Ladder กลยุทธในการส่ือสารสรางความแข็งแรงใหกับตราสินคา 
  - Young Blood Workshop  เวิรคชอพท่ีจัดใหทางนักศึกษาท่ีเรียนดานส่ือสารมวลชนและมา

ฝกงานท่ีบริษัท ไดเขาใจและเรียนรูทฤษฎีการทํางานโฆษณารวมท้ังไดฝกทําโจทย 
  - Service Quality Mindsets การเสริมทักษะความรูในดานการบริการ โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ

ดานน้ี  
  - Getting to know basic accounting ความรูพื้นฐานบัญชีเบ้ืองตน 
  - Ad that Work เผยกลยุทธแคมเปญโฆษณาท่ีดัง ๆ ของไทย รวมท้ังแผนงานท่ีนําเสนอในการ

สงงานประกวดงานโฆษณา ไดรับความอนุเคราะหจากหน่ึงในประธานการจัดงานประกวดงานโฆษณาอันดับ ตน 
ๆ ของไทย 

 - การอบรมท่ีจัดโดยองคกรผูเช่ียวชาญ และทางบริษัทสงพนักงานเขารวมสัมมนา ไดแก 
  - B.A.D. Workshop “ The Creative Supplements’ จัดโดยสมาคมผูกํากับศิลปกรุงเทพ 
  - Ad Fest 2011 การสงพนักงานฝายความคิดสรางสรรคเขารวมสัมมนาในงานประกวดโฆษณา

ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟกท่ีจัดข้ึนเปนครั้งท่ี 14 ท่ีจังหวัดภูเก็ต 
  - M.A.T. Awards การสงพนักงานฝายบริหารงานลูกคา รวมงานสัมมนาประจําปของสมาคม

การตลาดแหงประเทศไทย 
  - ADMAN Awards การสงพนักงานไปรวมงานสัมมนาและประกาศผลงานโฆษณา Adman 

Awards 2011 & Symposium ‘ Seize the Change ’ ท่ีจัดโดยสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย  
  - Talent Management Meeting การสงผูบริหารงานฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและผูอํานวยการ

ฝายพัฒนาและสรางเสริมทักษะดาน Talent Management ไปรวมประชุมเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาบุคลากรจากทาง ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ณ สํานักงานดีดีบี เอเชีย-แปซิฟก ท่ีฮองกง 

  - สงเจาหนาท่ีบริหารระดับสูงดานพัฒนาธุรกิจไปรวมประชุมและทําเวิรคชอพกับ โครงการ 
DDB Health ของ ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูในการใหบริการกับลูกคาในกลุม
ประเภทผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะ 



 

  - สงเจาหนาท่ีฝายวางแผนกลยุทธไปรวมกับ ดีดีบี ภูมิภาคเอเชีย-  แปซิฟก ท่ีจัดเวิรคชอพอบรม
ฝกการเขียนแผนงานโฆษณาท่ีใหไดประสิทธิภาพ Winning Effies ณ สํานักงานดีดีบี เอเชีย-แปซิฟก ท่ีฮองกง 

  - จัดการอบรมเพิ่มเติมความรูสําหรับพนักงานในดานตางๆ เชน การสัมมนาเก่ียวกับมาตรฐาน
บัญชีฉบับใหม    

  - จัดใหมีหองสมุดประจําบริษัท  
  - จัดใหมีการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูระหวางพนักงานผานชองทางเว็บบอรด Intranet ของ

บริษัท ซึ่งเปนชองทางการส่ือสารท่ีพนักงานสามารถเขาถึงและรับทราบความเปนไปของบริษัทอยางเปนปจจุบัน
ไดดวย 

 สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพ 
 - คาประกันสังคม 
 - โบนัส เงินบําเหน็จเกษียณอายุ 
 -  เงินชวยเหลือกรณีประสบภัย 
 - เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 
 -  เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรเสียชีวิต 
 -  คาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ  คานํ้ามัน 
 -  ชุดฟอรมพนักงานฝายธุรการ 
 -  ทุนการศึกษาบุตรพนักงานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  
 สวัสดิการนันทนาการและสุขอนามัย 
 -  การจัดกิจกรรมตามประเพณีตางๆ เชน งานเลี้ยงปใหม  งานทําบุญบริษัท 
 -  จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหมสําหรับพนักงานทุกคน 
 ลูกคา : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ยุติธรรม ใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา คํารองเรียน

ของลูกคา พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 
พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา 

 คูคา : บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาท่ีสุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคําม่ันท่ี
ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดวยการเจรจาแกไข
ปญหาบนพ้ืนฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตาม
กําหนดเวลา 

 คูแขง : บริษัทประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมและสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี ดําเนิน
ธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก และไมใชวิธีการท่ีไมสุจริตเพ่ือ
ทําลายคูแขงทางการคา 



 

 เจาหน้ี : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามขอตกลงในเงื่อนไขทางการคา ตามขอตกลงและหนาท่ีอันพึงมี
ตอเจาหน้ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและไววางใจซ่ึงกันและกัน โดยการจายชําระใหแกเจาหน้ี
ตรงตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด 

 แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกปองสิทธิมนุษยชนมิใหธุรกิจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิของผูอื่น ไมเอาเปรียบลูกจาง และไมใชแรงงานท่ีผิดกฎหมาย 

 ดานสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม : บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย สงเสริมใหพนักงานและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและทําประโยชนใหกับชุมชน
และสังคม รวมท้ังสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆ     

 ป 2554 เปนปท่ี 5 แลวท่ีทางบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนท่ียากจนในชนบท
อยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความขาดแคลนและความตองการของโรงเรียนเปนหลัก  

 ในปนี้บริษัทไดคัดเลือก ร.ร.วัดไมเสี่ยว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3 ต้ังอยูหมูท่ี 9 ตําบลดอน  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบ้ืองตนทางโรงเรียนไดจัดทําแผนงาน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและโรงอาหาร  เนื่องจากมีสภาพเกาและชํารุด  แตในการดําเนินการดังกลาว   ทาง
โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก   เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  มีขอจํากัดในดาน
การสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เมื่อบริษัทไดเดินทางไปสํารวจจึงพบวา ทําเลท่ีต้ังของโรงเรียน
เปรียบเสมือนศูนยกลางชุมชนเล็ก ๆ ท่ีลอมรอบไปดวยวัด และหมูบาน ลักษณะเหมือนชุมชนสวนใหญของไทยใน
อดีต การไดชวยเหลือโรงเรียนก็เปรียบเสมือนไดชวยชุมชนน้ีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนอนาคต
ของชาติไดดี ทามกลางความเอาใจใสดูแลของพระ และชาวบานท่ีชวยกัน อาคารอเนกประสงคท่ีบริษัทได
อนุเคราะหก็จะไดประโยชนในการใชสอยของชาวบานทุกคนในหมูบานดวย งบท่ีใชในการพัฒนาครั้งน้ีเปนเงิน
จํานวนท้ังส้ิน 200,761.00 บาท ท้ังหมดน้ีเปนไปในนามของลูกคา และบริษัทเหมือนเชนทุกป โดยพนักงานของ
บริษัทท่ีมีจิตกุศลก็ไดรวมสมทบทุนในครั้งน้ีดวย 

 นอกจากน้ียังไดปลูกจิตสํานึกใหแกพนักงานในการลดปริมาณขยะท้ังภายในและภายนอกองคกรโดย
ปรับลดการใชวัสดุท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม รณรงคใหพนักงานรวมกันลด
การใชพลังงานไฟฟาโดยการใชบันไดแทนการใชลิฟท และการปดไฟ  ปดแอร ในชวงเวลาพักกลางวัน ลดการใช
กระดาษและสงเสริมใหมีการนํากลับมาใชใหม (Reuse)  

 ภาครัฐ : บริษัทดําเนินการชําระภาษีอยางถูกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของกฎหมาย ท้ัง
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษีศุลกากร 
อากรแสตมป รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมตางๆ ของภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเบาะแส 
หรือใหขอมูลในประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง 



 

หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง       
0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  ในการน้ี ผูแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 

 หมวดที่ 4  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐานการ

บัญชีและหลักบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูถือหุน นัก
ลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยท่ัวไป มีความม่ันใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความ
ทันสมัยและ ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถ
รับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางท่ีบริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-
1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com ในการน้ีบริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามขอ
สงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท 
เปนผูพรอมท่ีจะใหขอมูลและขาวสารตามท่ีนักลงทุนและผูเกี่ยวของท่ีสนใจ  โดยสามารถติดตอสอบถามไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท    0-2354-3333  โทรสาร 0-2644-9550 หรืออีเมล chailada@fareastddb.com  เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากข้ึน  

 ทุกครั้งท่ีบริษัทมีนโยบายทํารายการท่ีอาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา 
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากน้ียังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  

 สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสน้ัน บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการ
ตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุท่ีเปนตนเหตุ และ
เสนอความเห็นท่ีจะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังการ



 

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตาง ๆ
ตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปน้ีเพ่ือ
แสดงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 

 1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม  
เปนตน 

 2.  เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร 
 3.  เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล 
 4.  เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 
 5.  เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล 
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของ
เฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร       
 คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีกระบวนการพิจารณา

คาตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบ้ียประชุมเม่ือมีการเขารวมประชุม
คณะกรรมการคนละ 5,000 บาท/ครั้ง และคาตอบแทนประจําปจะเปนการจายใหแกกรรมการทุกคน ท้ังน้ีท่ีประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 17 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไมเกิน 6 ลานบาทตอ
ป และไดจายไปเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 3,829,000 บาท โดยบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ เปน
รายบุคคลไวในหัวขอการจัดการ ในรายงานประจําปและแบบ 56-1 

 คาตอบแทนผูบริหาร:   คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน  
  



 

 หมวดที่ 5   เร่ืองความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว กําหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง ภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางเปนอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการ
เลือกต้ังตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปน
จํานวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย  
 -   กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5   ทาน 
 -   กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  2   ทาน 
 -   กรรมการท่ีเปนอิสระ         5   ทาน 
  (ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จํานวน 4 ทาน) 
 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา  โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย  
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด
ไวอยางชัดเจน  และมีกรรมการผูจัดการ  ในฐานะฝายจัดการ  ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
หนาท่ีดูแลการดําเนินธุรกิจ  บริหารกิจการงานของบริษัท   และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
เปาหมาย  และสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 อํานาจกรรมการ 
 กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีระบุในขอบังคับของบริษัท คือ 
 กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา   นายวศิน เตยะธิติ   นายแดน ศรมณี  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 
 กลุม ข.  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ   นายอาทร  เมฆนพรัตน  นางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท 
 กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน 

กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท   
 คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท 
 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของ

บริษัท โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุกๆ คราว ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึง



 

ในสามของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุด
กับสวนหนึ่งในสาม ท้ังน้ี ใหกรรมการซ่ึงอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน ออกจากตําแหนงกอน และถาตกลงกันใน
เรื่องของการออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอย ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง
ตอไปไดอีก เวนแตในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท
จะทําหนาท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการ
ในตําแหนงท่ีวางลงไดตามขอบังคับของบริษัท 

 บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดท่ีจะดํารงตําแหนงตอเนื่องได โดยเช่ือ
วาอายุหรือระยะเวลาการดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรคหากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณ
อันทรงคุณคาท่ีแตละทานมีและพรอมท่ีจะนํามาเปนประโยชนตอบริษัท 

 จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง 
 บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่นไวในเอกสาร

แนบ 1 ของแบบ 56-1  และในรายงานประจําป  ซึ่งปจจุบันบริษัทไมมีกรรมการท่ีดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  จึงม่ันใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีแตอยางใด  เนื่องจากกรรมการไดอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี  โดยไดเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ และทําคุณประโยชนแก
บริษัทมาโดยตลอด 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ดังตอไปนี้ 
 1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายน้ัน ๆ  ดวย 

 2.   ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล 
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

 3.   ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 



 

 4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสาม
ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ี การ
คํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอน
วันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 5.   ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

 6.   ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

 7.   ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

 8. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

  ท้ังน้ี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 



 

  ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง 1. ถึง 8. แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทไดมีมติแตงต้ัง นางสุรีย  หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อใหการ

บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 สําหรับขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังน้ี 
 (1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
  (ก)  ทะเบียนกรรมการ 
  (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป

ของบริษัท 
  (ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 (2)   เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
 (3)    ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ และประสบการณหลากหลาย มี

ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัท เขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีภาวะผูนํา มีการกําหนด
วิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน มีการ
บริหารงานโดยการกําหนดภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและ
ผูถือหุน 

 บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติของ
กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ   

 1.  บรรลุนิติภาวะ 



 

 2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 3.  ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดย

ทุจริต 
 4.  ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือ หนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ตอหนาท่ี 
 คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงาน

ความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็ไดมีกฎ

บัตรคณะกรรมการชุดตางๆ  มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน  มี
กรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนอิสระเขามาชวย
ตรวจสอบถวงดุลดวย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทําหนาท่ีอยางอิสระได เชนใน
กรณีมีการพิจารณาเรื่องท่ีประธานมีสวนไดเสียในฐานะ CEO ดวย ประธานก็ตองไมเขารวมประชุมในเรื่องน้ันๆ 
และใหกรรมการรายอื่นทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทนช่ัวคราว 

 การรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ ผูบริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 
 บริษัทไดจัดใหมีการรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดสวนเสียของบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม 

 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน (Conflicts of  Interest) ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงอื่นๆ ซึ่งใช
เปนแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจน เพ่ือใหเช่ือมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวเปนธรรม  มีความสมเหตุสมผล 
และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามข้ันตอนท่ีกําหนด ดวยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล
และความเปนอิสระตอกัน มีกระบวนการท่ีโปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ เปนสําคัญโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกรรมการทานใด กรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นจะออกจากหองประชุมโดยไมอยูรวมประชุมและ



 

งดออกเสียงในวาระน้ัน เพื่อใหคณะกรรมการทานอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันไดอยางเปนอิสระ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบรวมใหความเห็นอยางเปนอิสระดวย 

 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ

ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทางท่ี
กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยไดนําผลการ
ตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาท่ีตรวจพบ พรอมท้ังมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง  กอนรายงานเปนบันทึก
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเส่ียงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเส่ียงโดย
ประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง  และขยายผลของการพิจารณา
ความเส่ียง  ตลอดจนการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร ใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได และไม
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ 

 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน   
 กําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกลาว ไมให
นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยเฉพาะ
ในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวอยางชัดเจนในจรรยาบรรณพนักงาน บริษัท
กําหนดใหมีการรายงาน การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ
เพื่อประโยชนในการติดตาม ดูแล การมีสวนไดเสียของบุคคลดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม 
และในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการท่ีมีความเก่ียวโยงกัน ไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และขอมูลอื่นท่ีจําเปน เพื่อให
คณะกรรมการ/ผูถือหุน สามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนโดยรวมของบริษัท นอกจากน้ียังไดกําหนดแนวทางเพ่ือ
ไมใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูท่ีมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว ซึ่งผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียใน
เรื่องใด ไมควรเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาหรือลงมติในเรื่องน้ัน 
  



 

(5) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน โดย

กําหนดขอพึงปฏิบัติในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท
ท่ีถูกตองครบถวน เพียงพอเช่ือถือได และทันเวลาอยางสมํ่าเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย 
และบุคคลท่ัวไป คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซ้ือขายหุนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพย และ
เปดเผยสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปรงใสและชัดเจน โดยการดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายในถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีตองเก็บรักษาขอมูล
ความลับของบริษัท อยางเครงครัด โดยเฉพาะขอมูลภายในท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลท่ีมีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยกําหนดท่ีจะไมใชโอกาส หรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการผูบริหาร หรือ
พนักงานของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตน ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุน 

 บริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท และในเรื่องการ
ทําธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก 
การกระทําฝาฝนใดๆ อันเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือวาเปนการปฏิบัติ
ขัดกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งตองไดรับโทษทางวินัยอยาง
รายแรง 

 การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาท่ี เพื่อรับทราบและรวม

ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท  ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป  เลขานุการบริษัทจะสงจดหมาย
เชิญประชุม  พรอมท้ังระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมครั้งกอน  และเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง  เพ่ือพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   ในการพิจารณาเรื่องตางๆ 
ประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหารแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดเขารวมประชุม เพื่อช้ีแจง
ขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกทานสามารถขอขอมูลเพิ่มเติม จาก
ผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดทุกเรื่อง 

 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เปนผูมีหนาท่ีจัดทํารายงานการประชุม  ผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการบริหาร และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง  โดย
เสนอใหท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ท้ังน้ี กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น 



 

ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากท่ีสุดได รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรอง
แลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท  พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ เพ่ือ
สะดวกในการสืบคนอางอิง 

 ในป 2554 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวม
ประชุมของกรรมการเปดเผยไวในหัวขอการเขาประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2554   

 คณะกรรมการชุดยอย 
 เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานท่ีโปรงใสมีผูกลั่นกรอง สอบ

ทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย  เพื่อทําหนาท่ีดังกลาว 
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดเปน
อิสระกัน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร     
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ

และผูบริหาร มีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการ
จัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ จากสถาบันอิสระอื่น ๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ท่ี IOD จะจัดข้ึนอีกตอไปในอนาคต   

 บริษัทยังไดจัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อกรรมการใหมไดศึกษา ขอมูลสําคัญของ
บริษัท  นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ ของตลท.และ
กลต. รวมท้ังเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆอยูสมํ่าเสมอท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 แผนการสืบทอดตําแหนง   
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางในการ

เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรท่ีจะเปนผูไดรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงงานในระดับบริหารน้ัน จะ
เปนไปตามทิศทางอนาคตขององคกร โดยคุณสมบัติของผูบริหารท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนงงานจะตองสอดคลอง
กับทิศทางและเปาหมายท่ีบริษัทกําหนดไว ซึ่งเบ้ืองตนไดจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองลงมาท่ีมีศักยภาพ มี
ความรูความสามารถและมีวิสัยทัศน เพื่อสงเสริม ใหเปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับข้ันตอน สูการพัฒนาใน
ดานความรูวิชาการและการเรียนรูจากการปฏิบัติในประสบการณจริง โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ



 

บริหารไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะไดรับการสงเสริมใหเปนผูบริหารในลําดับ
ตอไปอยางตอเนื่อง 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน       
 บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององคกร  ใหมีความรูความสามารถและ

ประสบการณ  ตรงกับความตองการของบริษัท  และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงไดมุงเนนและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงาน ใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน เพ่ือสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร โดยมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ี
ดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของบริษัท จัดทํา บรรยายหนาท่ีการทํางาน (Job Description) เพื่อใหมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังจูงใจใหพนักงานมุงม่ัน 
แสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ จัดอบรม-สัมมนาท้ังภายในและภายนอก และสงเสริมใหมีการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยมีหองสมุดท่ีมีหนังสือในหลากหลายรูปแบบใหศึกษา   

 รายงานของคณะกรรมการ      
 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สารสนเทศทางการเงิน

ของบริษัท ท่ีปรากฏในรายงานประจําปและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และใชดุลยพินิจ
อยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตองครบถวนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพ่ือใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับท่ีนาพอใจ และ
สามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน    
 คณะกรรมการใหความสําคัญตอการรายงานและเปดเผยขอมูลของบริษัทท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและ

ขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ใหมีความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือ
ได และโปรงใส  โดยไดเผยแพรผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัทท่ี www.fareastddb.com 



 

 บริษัทยังไมไดจัดต้ังหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ แตไดกําหนดใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ 
ทําหนาท่ีใหขอมูลขาวสารตามท่ีนักลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของตองการโดยสามารถติดตอไดท่ี หมายเลขโทรศัพท        
0-2354-3333  หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือท่ีอีเมล chailada@fareastddb.com 

 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน    
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวน

ตน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมท้ัง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยท่ีนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(6) บุคลากร    
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ  มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 197  คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก

ดังน้ี 
 - ฝายความคิดสรางสรรค       46  คน 
 - ฝายบริหารงานลูกคา 36  คน 
 - ฝายโปรดักช่ัน 24  คน 
 - ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ   11  คน 
 ป 2554 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 145,844,133.00 บาท (ไมรวมพนักงานท่ีดํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร)  โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบ้ียเลี้ยง  
 ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดข้ึน  
 

9.  การควบคุมภายใน  
 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 173 (2/2555) เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2554 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 สวน
คือ   

1. องคกรและสภาพแวดลอม  บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน มีการจัดโครงสราง
ขององคกร โดยแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ อยางชัดเจน เพื่อท่ีจะชวยใหฝายบรหิารสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการทํางานท่ีซับซอน  มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พนักงานใหแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ บริษัทไดใหความสําคัญตอสวัสดิภาพ



 

และความปลอดภัย โดยทําประกันชีวิตกลุมใหกับพนักงานทุกคน   รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในองคกร
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. การบริหารความเส่ียง  บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังจากภายนอกและภายใน มี
การส่ือสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ 
การดําเนินกิจการรวมท้ังปจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อหามาตรการ
ปองกันและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนสําคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและอํานาจในการ
อนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผล
ปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูบริหาร ไดมีการกําหนดมาตรการใน
การอนุมัติโดยตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการและผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ท่ีทันสมัย 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
โดยมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ัวท้ัง
องคกร มีระบบงานตาง ๆ เชนบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซ้ือ-จัดจาง การ
เปนนายหนาตัวแทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะ
เช่ือมโยงกัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพ่ือใหระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดทันเหตุการณ  บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร 
และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารอง
ขอมูลในส่ืออิเล็กทรอนิกส   

5. ระบบการติดตามและประเมินผล  บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให
มั่นใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู เสมอ สามารถตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีหนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาท่ี 
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2554 ได
ใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี



 

ท่ีรับรองท่ัวไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของ
บริษัท ตามท่ีเห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม ผูสอบบัญชี
ของบริษัท ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวขางตน 

ดานทรัพยากรมนุษย   
บริษัทตระหนักวาในธุรกิจโฆษณา บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคายิ่งตอความสําเร็จในการ

ขับเคลื่อนบริษัทใหบรรลุเปาหมายในการเปนบริษัทช้ันนําดานการบริการและมีความคิดสรางสรรคท่ีเปนเลิศ สราง
ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยทุกดานท่ี
มุงเนนการเสริมสราง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่องและเปนมืออาชีพ 
เริ่มจากนโยบายพื้นฐานท่ีบริษัทเปดโอกาสใหบุคลากรท้ังหมด มีสวนรวมในระบบงานตางๆ ท้ังระดับบริหาร
จัดการและระดับปฏิบัติการ ไมวาจะเปนการหาแนวคิดและเครื่องมือใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยูเสมอ มีการวางแผนงานและการนําไปสูการปฏิบัติจริงท่ีไดผลตรงตามวัตถุประสงค  

การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ดวยแนวทางการสรรหาท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกดวย มีการปรับโครงสรางรายไดของพนักงานใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีโปรงใสและเปนธรรมในการจายผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุงม่ันในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสรางตามตําแหนง ตามศักยภาพของ
พนักงานซ่ึงเปนโอกาสกาวหนาในการทํางาน สรางภาวะผูนําเปนขวัญกําลังใจ และเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อน
ผลงานพนักงานไดอยางเปนรปูธรรม ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหสอดรับและเหมาะสมกับการทํางาน
ของพนักงาน เพ่ือความสุขและความปลอดภัยในการทํางาน 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริษัทกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย ท่ีมุงเนนการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยใหถือวาเปนภารกิจ
ของพนักงานทุกคน บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ อาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมตางๆ 
ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปองกันอัคคีภัย 

ดานสวัสดิการ 
บริษัทตระหนักถึงความตองการและประโยชนของพนักงานเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน การบรรเทาทุกขบํารุงสุขในยามท่ีพนักงานเดือดรอน ดังน้ี 
1.  สวัสดิการพัฒนาความรูพนักงาน 
 -  การจัดใหมีหองสมุด 
 -  การอบรมพัฒนาความรูเพ่ิมทักษะพนักงานในดานตาง ๆ 



 

 -  การสงขาวสารท่ีเปนความรูทาง E-mail ทุกวัน เพื่อใหพนักงานไดรับรูขาวสารทันเหตุการณ 
2.   สวัสดิการชวยเหลือดานคาครองชีพ 
 -  การจายโบนัสประจําป  
 -  เงินชวยเหลอืกรณีประสบอุบัติภัย 
 -  เงินชวยเหลอืกรณีพนักงานเสียชีวิต 
 -  เงินชวยเหลอืกรณีบิดา มารดา คูสมรสและบุตรเสียชีวิต 
 -  การประกันอุบัติเหตุกลุม  
3.   สวัสดิการท่ีพัฒนาสถาบันครอบครวัพนักงาน 
 -  ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธ ิดร.เทียม โชควัฒนา 
4.   สวัสดิการท่ีสงเสริมความม่ันคงในอนาคต 
 -  เงินบําเหน็จเกษียณอายุ 
 -  เงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยผานธนาคารอาคารสงเคราะห 
5.   สวัสดิการสุขภาพอนามัย 
 -  จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกพนักงาน 
 -  สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานออกกําลังกาย 
6.  สวัสดิการนันทนาการ 
 -  จัดงานเลี้ยงพนกังานเนื่องในวนัปใหม 
 -  จัดงานพบปะสังสรรคและแสดงความยินดีระหวางผูบริหารและพนักงาน  
 -  จัดงานเลี้ยงพนกังานท่ีเกษียณอายุ   

 
  



 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 167(5/2554) เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 ไดมีมติแตงต้ังนาย
ขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท และ นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปน
กรรมการตรวจสอบ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 168(6/2554) เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 ไดมี
มติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนอีก 1 ทาน คือนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 1 ป ซึ่งกรรมการท้ัง 4 ทาน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 
โดยมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระ
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
ดังน้ี 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ไดรับทราบรายงานและพิจารณาขอช้ีแจงจากฝายบริหาร สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พิจารณารวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีถึงผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม  

2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานของผูสอบบัญชี สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแกไขขอบกพรองของ
ระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานดานการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ี 
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2554 
และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในสวนท่ีเปนจุดออนท่ีมีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง 

3. สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฏหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังพิจารณาความมีเหตุผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความเห็นวาบริษัทได
ดําเนินการอยางถูกตองสมเหตุสมผล 



 

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานครบถวนตามท่ีไดรับ
มอบหมายและหนาท่ีความรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

5.  พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา นายวิชัย  
รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054  และ/หรือ นายประวิทย  วิวรรธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4917  และ/หรือ นายบรรจง  พิชญประสาธน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147  แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคาสอบบัญชีปละ 
440,000.00 บาท เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป   

 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

(นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  



 

 
 
 
 
 

  

  



 

10.  รายการระหวางกัน  
 
รายการระหวางกันในป 2554 ลักษณะท่ีเกิดข้ึนของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ

คาบริการจายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติท่ีบริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพ่ือโอนผลประโยชนของบริษัทฯ ไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 

สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัท 
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 163 (1/2554)  เมื่อ
วันท่ี 27  มกราคม 2554 พอสรุปไดดังน้ี 

- รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดานรายรับ  ไดรับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5,162,000 บาท 

- กรรมการท่ีเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังน้ันลักษณะการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา

และรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาท่ัวไป 
รายการระหวางกันที่เกีย่วกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2554 ประกอบดวย    

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

คาเชารับ คาที่จอดรถรับ คาที่ปรึกษารับ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. บจก.เฟมไลน (บริษัท
ยอย) 

กรรมการรวมกัน 2,318,400.00 97,200.00 300,000.00 

2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคช่ัน (บริษัทรวม) 

” 1,243,200.00 12,000.00 180,000.00 

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  35,000.00 

7. บมจ.สหพัฒนพิบูล ” 133,388.51   

รวม 4,006,988.51 109,200.00 515,000.00 

 
เกณฑการคิดคาตอบแทน 
คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลท่ีต้ัง ลักษณะสภาพและการใช

ประโยชนของทรัพยสิน 
คาที่ปรึกษารับ: คํานวณจากตนทุนบวกกําไรท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากงาย และ

ขอบขายของการใหบริการ 
 



 

 11.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน    
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ฟารอีสท 
ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ี
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและ
ประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม 
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบได



 

แสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท้ังน้ี บริษัทฯ และ
บริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

 
                          

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



 

(1)  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

 (ก)  ตารางสรุปงบการเงิน 

 
  

 หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %

สนิทรัพยหมนุเวียน

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        

ลกูหนี้การคาและลกูหนี้อื่น - สทุธิ  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      

งานตามสญัญาที่ยงัไมไดเรียกเกบ็ 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        

รวมสนิทรัพยหมนุเวียน 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      

สนิทรัพยไมหมนุเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกนั  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        

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สทุธิ  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        

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สทุธิ  -                             -         -                            -         -                        -         3,459,400.00        0.39        6,059,330.00        0.72        4,329,630.00        0.56        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สทุธิ   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-สทุธิ   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      

สนิทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 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        

รวมสนิทรัพยไมหมนุเวียน 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      

รวมสนิทรัพย 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    

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สนิทรัพย



 
 

 หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %

หนี้สนิหมุนเวยีน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 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      

ภาษีเงินไดคางจาย  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        

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 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      

หนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น         

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 39,676,567.00           3.26        -                            -                             28,632,551.00      3.24        -                        -         -                        -         

หนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น 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        

รวมหนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น 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        

รวมหนี้สนิ 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      

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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        

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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        

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 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      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย  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        

ยังไมไดจัดสรร 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      

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 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        

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 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      

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม 18,986,529.47           1.56        19,963,325.99          1.70        18,847,953.73           1.70        -                        -         -                        -         -                        -         

รวมสวนของผูถือหุน 814,091,362.02         66.94      791,048,035.11       67.37      718,449,902.85         64.98      609,786,518.64    69.04      596,466,093.41    71.29      545,347,101.94    70.91      

รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 1,216,107,427.03      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    

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สนิและสวนของผูถือหุน



 

 

หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา  677,525,653.43 100.00 623,767,942.43 100.00 647,725,526.07 100.00 488,623,868.78 100.00 424,140,076.77 100.00 410,701,869.63 100.00
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา  (296,582,210.78) (43.77) (265,332,497.23) (42.54) (313,711,955.63) (48.43) (209,475,458.99) (42.87) (165,357,987.38) (38.99) (177,551,847.51) (43.23)
กําไรขั้นตน 380,943,442.65 56.23 358,435,445.20 57.46 334,013,570.44 51.57 279,148,409.79 57.13 258,782,089.39 61.01 233,150,022.12 56.77
 รายไดเงินปนผล 3,020,081.00 0.45 2,689,908.95 0.43 5,388,232.00 0.83 25,774,321.00 5.27 24,647,484.95 5.81 26,449,144.00 6.44
 รายไดอื่น 56,595,793.81 8.35 49,848,577.85 7.99 40,278,473.55 6.22 31,504,255.85 6.45 24,214,915.42 5.71 22,190,362.88 5.40
กําไรกอนคาใชจาย 440,559,317.46 65.02 410,973,932.00 65.89 379,680,275.99 58.62 336,426,986.64 68.85 307,644,489.76 72.53 281,789,529.00 68.61
คาใชจายในการบริการและบริหาร  (304,916,498.38) (45.00) (299,941,108.44) (48.09) (290,400,879.15) (44.83) (222,543,687.60) (45.54) (215,213,267.04) (50.74) (211,241,272.19) (51.43)
ตนทุนทางการเงิน  -                             -         (1,952.05) (0.00) (2,294.52) (0.00) -                        -         -                        -         -                        -         
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 20,638,032.70 3.05 17,556,308.19 2.81 15,497,706.03 2.39 -                        -         -                        -         -                        -         
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  156,280,851.78 23.07 128,587,179.70 20.61 104,774,808.35 16.18 113,883,299.04 23.31 92,431,222.72 21.79 70,548,256.81 17.18
 คาใชจายภาษีเงินได  (41,328,287.55) (6.10) (30,194,987.44) (4.84) (23,392,445.70) (3.61) (28,070,201.49) (5.74) (17,410,271.25) (4.10) (11,154,640.18) (2.72)
 กําไรรวมสําหรับป 114,952,564.23 16.97 98,392,192.26 15.77 81,382,362.65 12.56 85,813,097.55 17.56 75,020,951.47 17.69 59,393,616.63 14.46
 กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :     
       ผลกําไรจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  14,638,004.68 2.16 13,598,040.00 2.18 1,396,249.28 0.22 14,638,004.68 3.00 13,598,040.00 3.21 1,396,249.28 0.34
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 14,638,004.68 2.16 13,598,040.00 2.18 1,396,249.28 0.22 14,638,004.68 3.00 13,598,040.00 3.21 1,396,249.28 0.34
 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 129,590,568.91 19.13 111,990,232.26 17.95 82,778,611.93 12.78 100,451,102.23 20.56 88,618,991.47 20.89 60,789,865.91 14.80

การปนสวนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 112,124,249.27 16.55 95,384,720.00 15.29 77,870,484.09 12.02 85,813,097.55 17.56 75,020,951.47 17.69 59,393,616.63 14.46
สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,828,314.96 0.42 3,007,472.26 0.48 3,511,878.56 0.54 -                        -         -                        -                        -         

114,952,564.23 16.97 98,392,192.26 15.77 81,382,362.65 12.56 85,813,097.55 17.56 75,020,951.47 17.69 59,393,616.63 14.46

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 126,762,253.95 18.71 108,982,760.00 17.47 79,266,733.37 12.24 100,451,102.23 20.56 88,618,991.47 20.89 59,393,616.63 14.46
สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,828,314.96 0.42 3,007,472.26 0.48 3,511,878.56 0.54 -                        -         -                        -                        -         

129,590,568.91 19.13 111,990,232.26 17.95 82,778,611.93 12.78 100,451,102.23 20.56 88,618,991.47 20.89 59,393,616.63 14.46

กําไรตอหุน  
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ(บาท) 14.95 12.72 10.38 11.44 10.00 7.92

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

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

 หนวย : บาท

2554 2553 2552 2554 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 156,280,851.78      128,587,179.70      104,774,808.35      113,883,299.04      92,431,222.72        70,548,256.81        
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา 16,489,947.48        21,324,393.13        20,903,029.31        10,973,318.74        14,159,077.71        14,850,414.83        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (20,638,032.70)      (17,556,308.19)      (15,497,706.03)      -                          -                          -                          
หนี้สงสัยจะสูญ -                          -                          1,111,021.34          -                          -                          1,111,021.34          
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,393,485.00          -                          -                          3,167,846.00          -                          -                          
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          -                          2,599,930.00           -                              -                             
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น 233,109.50             258,629.75              -                             233,109.50             258,629.75             -                          
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -                              -                             (164,537.00)             -                              -                             (164,537.00)            
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -                             26,250.00               (1,029,221.25)         -                              -                             (2,000.00)                
กําไรจากการขายอุปกรณ (819,559.17)            (203,726.55)            (2,221,078.26)        (817,756.01)            (203,868.55)            (1,747,655.55)        
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (92,893.19)              461,613.58             (86,723.56)              (92,961.66)              463,260.49             (87,124.41)              
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                          -                          -                          (22,754,240.00)      (21,957,576.00)      (21,060,912.00)      
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (3,020,081.00)        (2,689,908.95)        (5,388,232.00)        (3,020,081.00)        (2,689,908.95)        (5,388,232.00)        
ตนทุนทางการเงิน -                          1,952.05                 2,294.52                 -                          -                          -                          

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 
และหนีสินจากการดําเนินงาน 152,826,827.70      130,210,074.52      102,403,655.42      104,172,464.61      82,460,837.17        58,059,232.02        
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึน) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (26,187,535.98)      42,010,616.82        (213,186,147.35)    (74,816,719.60)      27,577,897.84        (111,408,856.46)    
งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ 1,892,986.16          7,875,581.60          (7,534,521.75)        1,705,311.35          7,803,445.34          (7,297,487.43)        
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน (3,072,521.00)        9,268,600.00          (5,401,958.00)        (3,072,521.00)        9,268,600.00          (5,401,958.00)        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -                          9,362.42                 26,941.08               -                          -                          -                          

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

 หนวย : บาท

2554 2553 2552 2554 2553 2552

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (29,182,479.93)      (9,288,321.01)        166,654,465.52      (2,298,295.23)        12,111,738.52        96,193,413.30        

เงินสดจายภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน (1,665,972.00)        -                          -                          (1,665,972.00)        -                              -                              

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 94,611,304.95        180,085,914.35      42,962,434.92        24,024,268.13        139,222,518.87      30,144,343.43        

เงินสดจายภาษีเงินได (33,331,158.59)      (25,679,700.85)      (22,258,401.01)      (21,065,498.42)      (13,105,047.78)      (9,721,921.82)        

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได 439,874.28             1,450,196.58          -                          -                              1,283,242.77          -                          

     เงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 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

เงินลงทุนชัว่คราว(เพิม่ขึ้น)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          

เงินสดจายเพือ่ซื้ออุปกรณ (12,034,696.61)      (8,298,871.14)        (32,519,151.03)      (11,510,095.45)      (5,329,239.62)        (11,168,909.24)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 819,626.17             227,570.09             2,244,953.27          817,757.01             227,570.09             1,747,663.55          

เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนในบริษัทยอย  -                              -                              -                              -                             (1,729,700.00)        -                          

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -                             (19,418.40)              (2,000,000.00)        -                          (19,418.40)              (2,000,000.00)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -                              -                             3,329,221.25          -                          -                          2,000.00                 

เงินปนผลจายแกสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,162,400.00)        (2,162,400.00)        (2,162,400.00)        -                          -                          -                          

เงินสดสุทธไิดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (48,800,513.88)      (148,175,604.63)    (70,027,529.16)      27,722,218.12        (112,130,883.02)    (36,475,912.65)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 270,000.00             500,000.00             1,000,000.00          -                          -                          -                          

เงินสดจายชาํระเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (270,000.00)            (500,000.00)            (1,000,000.00)        -                          -                          -                          

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

รับชาํระทุนหุนสามัญเพิม่ทุน  -                             270,300.00              -                             -                          -                          -                          

จายเงินปนผล (60,000,000.00)      (37,500,000.00)      (37,375,020.00)      (60,000,000.00)      (37,500,000.00)      (37,480,020.00)      

เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (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 125,800,407.18      155,351,253.78      242,052,063.55      53,980,756.70        76,210,925.86        129,744,436.90      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 78,719,913.94        125,800,407.18      155,351,253.78      24,661,744.53        53,980,756.70        76,210,925.86        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 



 

(ข)  ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ          

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)         

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน         

สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม   งบเฉพาะบริษัท 

         

 2554 2553 2552   2554 2553 2552 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร         

อัตรากําไรสุทธิตอยรายไดคานายหนาและบริการ (%) 16.97 15.77 12.56   17.56 17.69 14.46 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 9.62 8.63 8.14   9.98 9.34 8.37 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 14.32 13.04 11.68   12.44 13.14 11.14 
 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 14.95 12.72 10.38   11.44 10.00 7.92 
 
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท) 108.69 105.77 96.06   81.30 79.53 72.71 

         

อัตราสวน/เคร่ืองแสดงสภาพคลอง         

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = CA - CL (MILLION) 446.9 401.53 329.66   315.15 288.61 234.46 

อัตราสวนสภาพคลอง 2.24 : 1 2.05 : 1 1.83 : 1   2.29 : 1 2.37: 1  2.03 : 1 

อัตรสวนสภาพคลองหมุนเรว็ 2.23 : 1 2.00 : 1 1.81 : 1   2.28 : 1 2.15 : 1  1.98 : 1 
 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 0.49 : 1 0.48 : 1 0.54 : 1   0.45 : 1 0.39 : 1  0.41 : 1 
 
อัตราสวนหนี้สนิระยะยาวตอสวนของผูถอืหุน - - -   - - - 
 
 



 

(2)   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงาน 
 ในป 2554 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรข้ันตนจากการใหบริการของบริษัทฯและ

บริษัทยอย จํานวน 380.94 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2553 จํานวน 22.51 ลานบาทหรือรอยละ 6.28 มีกําไรสุทธิ
จํานวน 114.95 ลานบาท เพ่ิมจากป 2553 จํานวน 16.56 ลานบาทหรือรอยละ 16.83  

 รายไดรวมของบริษัท 
 รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา รายไดเงินปนผล รายไดอื่น และ

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 757.78 ลาน
บาท เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งมีจํานวน 693.86 ลานบาท เพิ่มข้ึน 63.92 ลานบาท หรือรอยละ 9.21โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 - รายไดจากการใหบริการและคานายหนา ป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการ
ใหบริการและคานายหนาจํานวน 677.53 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งมีจํานวน 623.77 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
53.76 ลานบาท หรือรอยละ 8.62 เนื่องจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทและบริษัทยอย
เพิ่มข้ึน เปนผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยไดลูกคาใหมและลูกคาท่ีมีอยูเดิมไดใชงบโฆษณาเพ่ิมมากข้ึนในชวง
ปลายป 

 - รายไดอื่น ในป 2554 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบ้ียรับ คาเชารับ กําไร
จากการจําหนายทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 56.60 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 6.75 ลานบาท หรือรอยละ 13.54 ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสวนลดจากการบริหารเงินและดอกเบ้ียรับเพิ่มข้ึนจากปกอน 

 - สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ในป 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการ
ลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 20.64 ลานบาท เพิ่มจากป 2553 จํานวน 3.08 ลานบาทหรือรอยละ 17.54 เนื่องมาจาก
ผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษัทยอย 

 - รายไดเงินปนผล  รายไดเงินปนผลในป 2554 จํานวน 3.02 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2553 จํานวน 
0.33 ลานบาท    หรือรอยละ 12.27 

 คาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร 

สําหรับป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 601.50 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 36.23 ลานบาท 
หรือรอยละ 6.41 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 - ตนทุนการใหบริการและคานายหนา  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการและคา
นายหนาจํานวน 296.58 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 31.25 ลานบาท หรือรอยละ11.78 เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายได จากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทและบริษัทยอย ท่ีเพิ่มข้ึนในป 2554  



 

 - คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ
บริหารจํานวน 304.92 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 4.98 ลานบาท หรือรอยละ 1.66 สาเหตุเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน 

 กําไรสุทธิ 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2554 จํานวน 114.95 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2553 

จํานวน 16.56 ลานบาท หรือรอยละ 16.83 
 - กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2554 จํานวน 112.12 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป

กอน 16.74 ลานบาทหรือรอยละ 17.55 
 - กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  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 

เพิ่มข้ึนจากปกอน 41.96 ลานบาท หรือรอยละ 3.57  สินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนช่ัวคราว 

 - ลูกหนี้การคา บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่นจํานวน 455.28 ลาน
บาท เพิ่มจากปกอน 26.22 ลานบาทหรือรอยละ 6.11 เนื่องจากในชวงปลายปลูกคาบางรายของบริษัทและบริษัท
ยอยไดใชงบโฆษณาเพ่ิมข้ึน เพ่ือสงเสริมการขาย ทําใหยอดลูกหน้ีเพิ่มมากข้ึนกวาปกอน  

 -     เงินลงทุนชั่วคราว  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ สิ้นป 2554 จํานวน 273.79 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 47.36 ลานบาทหรือรอยละ 20.92 เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดของบริษัทฯ
และบริษัทยอย จึงฝากเงินไวกับสถาบันการเงินช้ันนํา ประเภทเงินฝากประจํา และประเภทตั๋วแลกเงิน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปกอน 47.10 ลานบาท หรือรอยละ 25.29 

 - หน้ีสิน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2554 จํานวน 402.02 ลานบาท เพิ่มข้ึน
จํานวน 18.92 ลานบาทจากป 2553 หรือรอยละ 4.94  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นจํานวน 
343.52 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน 29.14 ลานบาท หรือรอยละ 7.82  

  ซึ่งสาเหตุมาจากเจาหน้ีการคาลดลง 15.47 ลานบาท หรือรอยละ 5.14 เนื่องจากการท่ีบริษัทได
ใชตนทุนภายในในการผลิตช้ินงานโฆษณา โดยลดการวาจางบุคคลภายนอก ทําใหมีเจาหน้ีการคางานผลิตช้ินงาน
โฆษณาลดลง และเจาหน้ีการคาส่ือโฆษณาก็ลดลงเนื่องจากจายเงินคาส่ือโฆษณาลวงหนาเพ่ือใหไดสวนลดเงิน
สดทางการคา 

   เจาหน้ีอื่นสวนท่ีเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน ลดลงจากป
กอน 18.37 ลานบาท หรือรอยละ 34.13  



 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2554 จํานวน 39.68 ลานบาท เพิ่มจาก
ป 2553  เนื่องมาจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอย ไดจัดทําประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินในป 2554 

 - สวนของผูถือหุน  สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2554 จํานวน 
814.09 ลานบาทเพ่ิมจากป 2553 จํานวน 23.04 ลานบาทหรือรอยละ 2.91 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีข้ึนของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย 

วิเคราะหงบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังน้ี 
         (หนวย : ลานบาท) 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 125.80 
 เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก 
 -  กิจกรรมดําเนนิงาน 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 สาเหตุหลักท่ีฐานะเงินสดลดลงมีดังน้ี  
- เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจําและบัญชีต๋ัวแลกเงินเพิ่มข้ึน 47.36 ลานบาท 
- เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นลดลง 29.14 ลานบาท 
 
(3)   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2554   
 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  - บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2554 มีจํานวนเงินท้ังส้ินดังน้ี 
   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 –  
 



 

สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554  ฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวัง  บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากน้ีบริษัทฯ  ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  และ
บริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ัง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว  และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 28   
กุมภาพันธ 2555  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว  บริษัทฯ ไดมอบหมายให  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ  นางมาลี ลีลาศิริวงศ  กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทฯ ได
รับรองความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 
 

1. นายแดน           ศรมณี กรรมการผูจัดการ ……………………………….. 
 

2. นางชัยลดา        ตันติเวชกุล กรรมการ ……………………………….. 
 

3. นางมาลี  ลีลาศิริวงศ กรรมการผูรับมอบอํานาจ ……………………………….. 
 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 1) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

64  ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร 

(รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

Wisconsin State University at 
Superior, U.S.A. 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 3/2003 
- Director Certification 

Program (DCP) 68/2005 

4.90 บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล  บริษัทจดทะเบียน  
2515-ปจจุบัน 
              
2553-ปจจุบัน 

 ประธานกรรมการ 
    บริหาร 
 ประธานกรรมการ 

 บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 

2550-ปจจุบัน 
 
2554-ปจจุบัน 
2554-ปจจุบัน 
 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 
 

 บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี 
 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 
 บมจ.ไทยเพรซิเดนท
ฟูดส 

 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 
 จํานวน 14 บรษิัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 

2532-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.เฟมไลน 
2539-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู

นิเคชั่น  



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 2) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
     2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 

(ประเทศไทย) 
2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-

ฟารอีสท 
2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส 

(ประเทศไทย) 
2.  นายวศิน  เตยะธิติ 
 รองประธานกรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

63  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 3/2003 

0.23 -  บริษัทจดทะเบียน  
2540-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

 จํานวน 3 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 

2539-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 

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



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 3) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
     2542-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ 

2546-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส 
(ประเทศไทย) 

3.   นายแดน  ศรมณี 
 กรรมการผูจัดการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

47  ปริญญาโท สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแคนเบอรรา 
ประเทศออสเตรเลีย 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 55/2006 

0.53 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

4.  นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท    
 กรรมการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

57  ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 3/2003 

0.05 -  บริษัทจดทะเบียน  
2552-ปจจุบัน  กรรมการบรหิาร  บมจ.ไทยวาโก 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 จํานวน 7 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 4) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
5.  นางมาลี  ลีลาศิริวงศ 
 กรรมการ 
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล 
 กรรมการผูมอีํานาจลงนาม 
 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

57  ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 2/2003 

0.03 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 

2532-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.เฟมไลน 
2533-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.อิมเมจเฟรส 
2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.แรพ คอลลินส 

(ประเทศไทย) 
2546-ปจจุบัน  กรรมการ  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู

นิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 5) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
6.  นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 
 กรรมการ 
 ผูอํานวยการฝายการเงิน    
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง 

35  ปริญญาโท สาขาการคาและ
นโยบายระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน 
สหรัฐอเมริกา 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 55/2006 

3.61 บุตรนายบุญชัย  โชควัฒนา  
13  พ.ค. 2554 

บริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการบรหิาร 

 
 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

 จํานวน 4 บริษัท 

 
 
2547-ปจจุบัน 

กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 
 กรรมการ 

 
 
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท

(ประเทศไทย) 
  



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 6) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ 
 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

64  ปริญญาโทบัญชี Western 
Illinois University, U.S.A. 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 3/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2539-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

2541-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอร
เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส 

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

 จํานวน 4 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 7) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ   

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
 8.  นายอมร  อัศวานันท 
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 

63  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีนสเตท 
สหรัฐอเมริกา 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 4/2003 

- -  บริษัทจดทะเบียน  
2542-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร

เนชั่นแนล 
2549-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ 

    บริหารความเสี่ยง 
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
เนชั่นแนล 

2545-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 บมจ.ประชาอาภรณ 

2545-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 
2546-ปจจุบัน  กรรมการบรหิาร  บมจ.ธนาคารทหารไทย 
2549-ปจจุบัน  กรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 
 บมจ.ธนาคารทหารไทย 

2548-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพโสภณ 
2551-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.กรุงเทพโสภณ 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 8) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
9.  นายวิชิต  ตันติอนุนานนท 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการ 

    บริหารความเสี่ยง 

65  อัสสัมชัญพาณิชย 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 3/2003 

- -  
2554-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

 
 บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร  

 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน 

 จํานวน 3 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

10.  นายสรโชต  อําพันวงษ 
 กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญาตรีสาขาศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 ปริญญาโท สาขาการออกแบบ
สื่อสาร Pratt Institute, New York, 
USA. 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- Director Accreditation 

Program (DAP) 85/2010 

0.10 -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 9) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
11.  นายอาทร  เมฆนพรัตน 
      กรรมการ 
 ผูจัดการทั่วไป  
 กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม 

 

54  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร 
สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
Director Accreditation Program 

(DAP) 87/2011 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

12.  นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน 
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

59  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร(การเงิน
การธนาคาร) วิทยาลัยการคา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การ
จัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

  



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 10) 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถือหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
13.  นายอนุพล  ภูวพูนผล 
 ผูอํานวยการฝาย
บริหารงานลูกคา  

    (2547-ปจจุบัน) 

51  ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร 
สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

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

42  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก 
Development Administration 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 ไมมี 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

15.  นางพรวิไล  ปนวนิชกุล 
 ผูจัดการฝายบัญชี  

(2541-ปจจุบัน) 

51  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

- -  บริษัทจดทะเบียน  ไมมี 
 กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท

จดทะเบียน 
 จํานวน 1 บริษัท 

 กิจการที่แขงขนักับธุรกิจ
ของบริษัท 

 ไมมี 

 
 



 

เอกสารแนบ 1 (หนา 11) 
ผูบริหารของบริษัทฯ      

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย /  บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟาร
อีสท ดีดีบี 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 
บจก.เฟม
ไลน 

บจก.แรพ 
คอลลินส 

1 2 3 4 5 A B C D E 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา X, // , / X, // // //, / //  // //  x  //  
2. นายวศิน เตยะธิติ *, // , /  x, //   x, //,  / // //  0  // // 
3. นายแดน  ศรมณี **, // , /, 00             
4. Mr. Rudiger  Reinecke //             
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท //             
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ // , /, 00 // , / // , /  //        // 
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล // , /, 00   //         // 
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ // , #, 0         0  //  
9. นายอมร อัศวานันท // , #, 0          0   
10. นายวิชิต ตันติอนุนานนท // , #, 0, 00             
11.    นายสรโชต       อําพันวงษ //, #             
12. นายอาทร เมฆนพรัตน //, /             
13. นายอนุพล ภูวพูนผล /             
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ /             

 
X = ประธานกรรมการ      * = รองประธานกรรมการ     ** = กรรมการผูจัดการ      // = กรรมการ       / = ผูบริหาร    #  = กรรมการอิสระ 0 = กรรมการตรวจสอบ     00  =  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ชอง 1 =  บจก.อินเตอรคอนติเนนตลัโฮลดิ้ง ชอง 2 =  บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิคชั่น ชอง 3 =  บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ        ชอง 4 =  บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสทฯ (ประเทศไทย) 
ชอง 5 =  บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท A = บมจ.สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง      B = บมจ.สหพัฒนพบิูล       C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชัน่แนล            D = บจก.ชัยลดาดล         E = บจก.พนินาเคิล ทราเวิล 



 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

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

 
รายชื่อกรรมการ บจก. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)  

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

 
หมายเหตุ : X =  ประธานกรรมการ 

** = กรรมการผูจัดการ 
/ =  กรรมการบรหิาร 
// =  กรรมการ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

อื่น ๆ 
 

- ไมมี – 


