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

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

(2) ขอมูลของนิติบคุ คลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3555
โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 100,000 หุน เปนเงิน 10 ลานบาท
อัตราการลงทุน
86.48%
2. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577
โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทน รับจางทําโฆษณาและสงเสริมการขาย
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงิน 5 ลานบาท
อัตราการลงทุน
52%
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3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588
โทรสาร 0-2354-3589 - 90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงิน 5 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
4. บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3549
โทรสาร 0-2644-9550-1
ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ และคาปลีก
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 80,000 หุน เปนเงิน 8 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด
208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2651-5377
โทรสาร 0-2651-5370
ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,000,000 หุน เปนเงิน 20 ลานบาท
อัตราการลงทุน
33.33%
6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด
163 อาคารรัชภาคย ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-9094
โทรสาร 0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ
บริการดานการทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 10,000 หุน เปนเงิน 1 ลานบาท
อัตราการลงทุน
30%
7. บริษัท เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด
174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดยางกุง ประเทศพมา
โทร. 95-1-524722
โทรสาร 95-1-527507
ประเภทธุรกิจ
บริการดานการทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500 หุน เปนเงิน 83,333 ดอลลารสหรัฐฯ
อัตราการลงทุน
30%
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(3) บุคคลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
ผูสอบบัญชี
นายวิชัย รุจิตานนท และ/หรือ นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชั้น 22 เลขที่ 100/2 อาคารวองวานิช บี ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

2. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
บริษัทมีลูกคารายใหญ 4 ราย ไดแก บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไลออน (ประเทศไทย)
จํากัด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด และ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีสัดสวนรวมทั้งหมดเปน 50.11 % ของรายได
ทั้งหมด
ในสภาวะการแขงขันปจจุบัน บริษัทมีโอกาสสูญเสียลูกคาหรือสูญเสียรายไดบางสวนจากลูกคาเหลานี้ซึ่ง
อาจจะกระทบตอผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมุงมั่นในการติดตอเขาเสนองานเพื่อใหบริการแกลูกคารายใหม ๆ รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง โดย 7 ใน 10 รายของลูกคาที่ใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปน
ลูกคาของบริษัทมายาวนานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยาง
ตอเนื่อง บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวาลูกคาใหญสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปใน
อนาคต
ความเสี่ยงอันเกิดจากการหาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ทรัพยากรบุคคลคือปจจัยหลักของธุรกิจโฆษณา ความเปนมืออาชีพที่สะทอนไดจากผลงานที่สรางสรรค
ตองมีบุคลากรที่มีความชํานาญและความสามารถเปนพิเศษทางดานความคิดสรางสรรค ดานการวางแผนกลยุทธ
การสื่อสาร ใหสอดคลองกับแผนการตลาดของลูกคา การมีทีมผูเชี่ยวชาญในการบริหารงานลูกคา ทีมสรางสรรค
รวมทั้ งทีม สนับสนุน ที่มีประสิ ทธิภ าพ เพื่อ ใหแผนงานทั้งหมดผลิต ออกมาอยางมีคุณภาพที่โดดเด น ทั นสมั ย
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ตลอดเวลา รองรับกับการสื่อสารยุคใหม การใหการอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานในทุกแผนกและทุกระดับ
จึงเปนสิ่งที่บริษัทตระหนักอยูเสมอ และจัดใหมีอยางตอเนื่องตลอดป เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและพัฒนาให
เกิดศักยภาพตลอดเวลา
บริษัทไดมีการทบทวนเปรียบเทียบผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทั้งภายในและกับคูแขงรวมถึง
การจัดกิจกรรมสันทนาการภายในบริษัทอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวา พนักงานทํางานอยางมีความสุขและไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
ในปจจุบัน ลูกคาระดับโลกและภูมิภาค มีแนวโนมที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหการ
สื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเปนการงายตอการติดตอและรวมมือภายในเครือขายบริษัทโฆษณา
นั้น ๆ โดยการที่บริษัท ทําสัญญาทางการคากับดีดีบี เวิลดไวด นั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามถาหากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขาย
ดีดีบีทั้งหมด จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือเอื้อประโยชนตอกันซึ่งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแมโครงสรางการ
ถือหุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท ในการบริหารและ
การตัดสินใจ
บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีบริษัทใดประสบผลขาดทุน บริษัทมีการ
ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่ออยางระมัดระวังโดยมีการทําสัญญาหรือเอกสารรับรองในการใหสินเชื่อ
ตางๆ อีกทั้งยังมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิดจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายอยางเปน
สาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยู เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยวโยงกันดังนี้
1. การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริ ษั ทมี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางในด า นการสื่ อ สารแบบครบวงจร
เริ่ม ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห
ปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบตอยี่หอตราสินคา โดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์
เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคชั่นสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการ
สรางการสื่อสารตราสินคาใหโดดเดน อารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิด
ใหกับแผนงานโฆษณา รวมไปถึงการสรางสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อ
แบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม และ
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้ง
เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะหความตองการของผูบริโภคผานกลยุทธ
ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของ
บริษัท
2. การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ
ชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอลฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผน
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
เปนตน
3. นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณา
ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอลเปนตน โดยบริษัทฯจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
การเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ ในป 2555
- ไมมี –
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการสื่อสารและงาน
โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
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วางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การ
ประสานงานกั บ บริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารด า นอื่ น ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจัย
บริษัท เฟมไลน จํากัด
เปนบริษัทยอยของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารการตลาด แบบครบ
วงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด การวางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การ
ผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใตจุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทย
ลูกคาใหดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัท มีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพ
ในการแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลาย
บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
แรพ ประเทศไทย: “ Experts in multichannel communication ” เปนบริษัทในเครือของ บริษัท ฟาร
อีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนินธุรกิจในป พ.ศ. 2546 แรพ เชี่ยวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูล
ทั่วไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวกในการวิเคราะห วางแผน เพื่อเขาถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา
และดวยความสามารถในการสรางสรรคทั้งทางดิจิตอล โซเชียลและโมมายมีเดีย จึงเปนจุดแข็งในการสรางความ
โดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา สรางผลสําเร็จใหทั้งลูกคาและเอเยนซี่
แรพ ประเทศไทย เปนชื่อทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษั ทมุ ง เน น ในการคิ ด ค น งานโฆษณาให มี แ นวความคิ ด ที่ โ ดดเด น เพื่ อ ให ลู ก ค า สามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ ROI ® R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความ
ตองการของผูบริโภค O ( Originality) – แนวความคิดที่ไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่มและ I (Impact) –
แนวความคิดที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ไมวา
จะเปนการสรางตราสินคาการวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่องไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือการขอ
เขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากรของบริษัท
มีความชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
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4. บริษัท มุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความ
เชื่อวาบุคลากรที่ดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนาตลอดไป
โครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ /บริษัทยอย/บริษัทรวม
ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัทฯ

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.เฟมไลน
(ยอย)

86.48

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
(ยอย)

52.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่
รายไดคาที่ปรึกษา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินเตอร
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

33.33
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ป 2555
รายได
%

ป 2554
รายได
%

ป 2553
รายได
%

434,841
30,101
31,898
496,840

87.52
6.06
6.42
100.00

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

89.51
4.72
5.77
100.00

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

89.67
5.21
5.12
100.00

244,659
24,940
269,599

90.75
9.25
100.00

175,265
28,417
203,682

86.05
13.95
100.00

189,620
28,793
218,413

86.82
13.18
100.00

9,942
11
9,953

99.89
0.11
100.00

14,106
4
14,110

99.97
0.03
100.00

10,331
66
10,397

99.37
0.63
100.00

132,093
2,776
134,869

97.94
2.06
100.00

98,748
2,536
101,284

97.50
2.50
100.00

118,211
2,007
120,218

98.33
1.67
100.00

360
577
98
1,035

34.78
55.75
9.47
100.00

360
577
61
998

36.07
57.82
6.11
100.00

360
500
78
938

38.38
53.30
8.32
100.00

1,236,920
158,592
1,395,512

88.64
11.36
100.00

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

89.08
10.92
100.00

942,270
130,515
1,072,785

87.83
12.17
100.00

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะรายได
รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัทฯ ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2555, 2554 และ 2553
เทากับ 434.84 ลานบาท 488.62 ลานบาท และ 424.14 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้
โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ
2555
2554
2553
ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ
133.37
30.67 144.02
29.47 145.29
34.26
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา
301.47
69.33 344.60
70.53 278.85
65.74
รวมรายได
434.84 100.00 488.62 100.00 424.14 100.00

สื่อโฆษณา
โทรทัศน
วิทยุ
สิ่งพิมพ
ภาพยนตร
สื่อกลางแจง และอื่น ๆ
รวม

โครงสรางสื่อโฆษณา
(หนวย : รอยละ)
2555
2554
79.61
80.37
3.87
3.03
8.21
7.58
0.10
8.21
9.02
100.00
100.00

ลักษณะของลูกคา
ในป 2555 ลูกคาของบริษัท แยกตามโครงสรางของสินคาดังนี้
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2553
81.20
1.86
8.86
8.08
100.00

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

%
37. 18
13.83
2.26
8.41
6.10
4.69
1.69
%
9.54
5.60
1.65
9.05
100.00

- สถาบันการเงิน
- อุปกรณ-ยานพาหนะ
- ประกันภัย
- อื่น ๆ

สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2554
ป 2553
ป 2555
76.93
73.34%
79.52%
สัดสวนการขายที่จะขายใหลูกคารายใด > 30% 3 ปติดตอกัน
- ไมมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝาย
วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากนั้น ฝายบริหารงานลูกคาและ
ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
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ความเขาใจเบื้องลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป
เมื่อลูกคาอนุมัติงานที่ฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพนิ่ง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ
ในการซื้อสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซื้อ
สื่อโฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงสงไปยังสื่อตางๆ และตรวจสอบ
วาไดลงโฆษณาตามที่ไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม
ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนที่จะผลิต
ชิ้นงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. การทําการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา
กลยุทธการแขงขัน
1. บริษัท ไดมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับและงบประมาณ
ในปจจุบัน จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา การใหความสําคัญกับ
การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใชสื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อัน
นํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ ใหความคุมคาดานการลงทุน
ทางดานการสื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความ
สนใจจากลูกคารายใหม
2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication) ใหแกลูกคา การบริหารงานลูกคา
ในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด (Thinking Partner) ในการทําการสื่อสารการตลาด บริษัทไมไดเนน
เฉพาะงานทางดานโฆษณาเทานั้น หากแตยังใหบริการที่เพิ่มมูลคาใหกับลูกคา เชนการวางแผนงานสื่อที่แตกตาง
ออกจากวิธีการดั้งเดิม (Conventional Media Plan) โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อ
ใหมที่สรางสรรค การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา โดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบง
ออกเปนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงานในอดีตอยาง
ตอเนื่องและกลุมลูกคาเดิมที่ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ซึ่งนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให
ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของ
บริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา
ลักษณะลูกคา
ลู ก ค า ของบริ ษั ทส ว นมากเป น ผู ผ ลิ ต ผู จั ด จํ า หน า ยสิ น ค า และบริ ก ารและมี ที่ตั้ ง อยู ใ นประเทศ
ไทย โดยในป 2555 บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 4 ราย ไดแกบริษัท สหพัฒนพิบูลจํากัด (มหาชน) บริษัท
ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คาราวบาวตะวันแดง จํากัด และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีสัดสวนรวมทั้งหมด
เปน 50.11% ของรายไดทั้งหมด โดย 7 ใน 10 รายของลูกคาที่ใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปนลูกคาของบริษัทมา
ยาวนานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมี
ความเชื่อมั่นวาลูกคาใหญสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต
สําหรับป 2555 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 18 ราย เปนผลมาจากสาเหตุตางๆ
ไดแก การที่บริษัทไดชนะการแขงขันการนําเสนอผลงานแขงกับเอเจนซี่อื่น การที่บริษัทไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาเดิมใหดูแลสินคาอื่นๆ ของลูกคาเพิ่มขึ้น การที่ลูกคาใหมประทับใจในผลงานของบริษัท จากทางสื่อตางๆจึง
ติดตอเขามาโดยตรงหรือจากเครือขายของดีดีบีไดมีลูกคาใหมเขามา
ข. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา
สํ า หรั บ ป 2555 มู ล ค า การใช จ า ยเพื่ อ การโฆษณารวมทั้ ง สิ้ น 117,760 ล า นบาท เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น
เพียง 12.42% จากปกอน ที่มีการใชงบรวม 104,754 ลานบาท โดยทุกสื่อมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบดวย
สื่อโทรทัศน มูลคา 68,105 ลานบาท เติบโต 9.43% หรือมีมูลคาเพิ่มขึ้นกวา 5,867 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน สื่อ
วิทยุมูลคา 6,349 ลานบาท เติบโต 7.28% สื่อหนังสือพิมพ มูลคา 15,183 ลานบาท เติบโต 4.42% สื่อโรงภาพยนตร
มูลคา 12,113 ลานบาท เติบโตสูงถึง 67.68% หรือมีสัดสวนที่ 10.29% ของตลาดรวม สื่อปายโฆษณา มูลคา 4.5
พันลานบาท เติบโต 5.77% สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (transit) มูลคา 2,960 ลานบาท เติบโต 11.99% สื่ออินสโตร มูลคา
2,732 ลานบาท เติบโต 68.85% สื่ออินเทอรเน็ต มูลคา 573 ลานบาท เติบโต 21.91% ขณะที่สื่อนิตยสารเปนเพียงสื่อ
เดียวที่ภาพรวมติดลบ 10.35% โดยมีมูลคา 5,221 ลานบาท
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมรถยนต
นั่งสวนบุคคล กลุมรถกระบะ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑสวนบุคคล และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
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ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน
บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication) ซึ่งรวมถึงการผลิตผลงานทางดานโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เนนคุณภาพ ดวยพื้นฐานหลักที่
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลงานความคิ ด สร า งสรรค การวางแผนกลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สาร การบริ ห ารงานลู ก ค า อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิตผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจของลูกคา
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ
3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และการบริหารขอมูล
งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้
ที่ดิน
159,185,182.50
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
7,265,334.67
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
8,105,258.19
ยานพาหนะ
8,845,692.68

บาท
บาท
บาท
บาท

ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้
ตกแตงสํานักงาน
2,858,157.11 บาท
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
3,782,146.99 บาท
ยานพาหนะ
5,529,381.54 บาท
สถานที่ประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
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(2) สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
- ไมมี -

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี –

7. โครงสรางเงินทุน
(1) หลักทรัพยของบริษัท
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10.00 บาท
(2) ผูถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนของบริษทั ฯ ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2555
ประเภท
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติตางดาว
รวม

จํานวนราย

จํานวนหุน

%

28
2

3,904,553
825,000

52.06
11.00

291
3
324

2,726,247
44,200
7,500,000

36.35
0.59
100.00

16

รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือและสัดสวนการถือหุน
ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2555
รายชื่อ
จํานวนหุน
รอยละ
1. กลุมตระกูลโชควัฒนา
1,603,944
21.44
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,020,000
13.60
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
922,650
12.30
804,900
10.73
4. นายสําเริง มนูญผล
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
797,800
10.64
750,000
10.00
6. ดีเอ็ม 9 โฮลดิ้ง
171,000
2.28
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
8. นางอรพินท พูนศักดิ์อุดมสิน
117,900
1.57
85,500
1.14
9. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จํากัด (มหาชน)
10. บริษัท หลานปู จํากัด
78,300
1.04
(3) นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมานั้น บริษัทได
จัดสรรกําไรเพือ่ จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
สรุปไดดังนี้
ป
2554
2553
2552
2551
2550
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
เงินปนผลตอหุน (บาท)
9.00
8.00
5.00
5.00
5.00
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
67,500,000.00 60,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ
78.66%
79.98%
63.14%
79.28%
80.45%
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
โครงสรางการถือหุน
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(4) รายละเอียดการถือหุนไขว
บริษัทอื่นถือหุนใน
FE

FE ถือหุนในบริษัทอื่น
สัดสวน
ที่ถือ

ลําดับ

ชื่อบริษัท

1

การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขว
ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขว
ในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป บริษัท
อื่นเหลานั้นตองไมถือหุนไขวระหวางกัน
1) บ. เฟมไลน จก.
2) บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก.
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.
2) บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.
3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก.
4) บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก.
5) บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอีสท จก.

2
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สัดสวนที่ถือ

86.48
52.00

-

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

-

บริษัทอื่นถือหุนใน
FE

FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ
3

สัดสวน
ที่ถือ

ชื่อบริษัท
การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25% บริษัทอื่น ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%
1) บมจ. สหพัฒนพิบูล
2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
3) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล

สัดสวนที่ถือ

0.34
0.28
0.29

ทั้งนี้ ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการที่บริษัท
เขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเนื่องจากเห็นวาเปนบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และประการ
สําคัญคือการไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลที่ดีและสม่ําเสมอทุกป
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12.30
13.60
10.64

10.
11.
12.
13.
14.

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่ม (ลด) ป 2555 คิดเปน
ป 2554
ป 2555
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
นายบุญชัย โชควัฒนา
249,300 118,500
- 367,800
4.90 249,300 118,500
นายวศิน เตยะธิติ
14,850
2,250
- 17,100
0.23 14,850
2,250
นายแดน ศรมณี
40,000
- 40,000
0.53 40,000
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
3,825
3,825
0.05
3,825
นางมาลี ลีลาศิริวงศ
2,100
2,100
0.03
2,100
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
271,044
- 271,044
3.61 271,044
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
นายอมร อัศวานันท
นายวิชิต ตันติอนุนานนท
นายสรโชต อําพันวงษ
7,200
7,200
0.10
7,200
นายอาทร เมฆนพรัตน
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
นายอนุพล ภูวพูนผล
นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
-

1.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่ม (ลด) ป 2555 คิดเปน
ป 2554
ป 2555
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
นายบุญชัย โชควัฒนา
6,015
500
6,515
6.52
6,015
500

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่ม (ลด) ป 2555 คิดเปน
ป 2554
ป 2555
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1. นายวศิน เตยะธิติ
1
1
0.00
1
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
1
1
0.00
1
-
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8. การจัดการ
(1) โครงสรางการจัดการและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท
ระยะเวลาที่ดํารง
ปที่ไดรับการ
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ตําแหนงกรรมการ
แตงตั้ง
ณ สิ้นป 2554
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
ป 2513
42 ป
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
ป 2517
38 ป
3. นายแดน
ศรมณี
กรรมการผูจัดการ
ป 2548
7 ป
4. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
กรรมการ
ป 2532
23 ป
5. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
ป 2543
12 ป
6. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
ป 2548
7 ป
7. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
ป 2545
10 ป
8. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
ป 2545
10 ป
9. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
ป 2545
10 ป
10. นายสรโชต
อําพันวงษ
กรรมการอิสระ
ป 2553
2 ป
11. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
ป 2553
2 ป
12. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
ป 2554
1 ป
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เลขานุการบริษัท
ป 2551
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบ
ธุรกิจเชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัทรวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
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2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจ
วาบริษัทมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทํารายการตางๆ ไดรับอนุมตั ิจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทํา
บัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทาง
ที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว
8. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
9. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไว
ในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจฝายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2555
ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท
แตละทาน สรุปไดดังนี้
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
9/9
2. นายวศิน
เตยะธิติ
6/9
3. นายแดน
ศรมณี
7/9
4. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
7/9
5. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
9/9
6. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
8/9
7. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
8/9
8. นายอมร
อัศวานันท
6/9
9. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
8/9
10. นายสรโชต
อําพันวงษ
8/9
11. นายอาทร
เมฆนพรัตน
8/9
12. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
9/9
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบงแยกหนาที่และความ
รับผิดชอบใหแกคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะอนุกรรมการมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแตละชุด ดังนื้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
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3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารว ม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทํ า ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน

25

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555
ในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทั้งหมด (ครัง้ )
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2. นายอมร
อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3/4
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
3/4
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
4/4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแดน
ศรมณี
กรรมการ
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
5. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความ
ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
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4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2555
ในป 2555 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละราย สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
2. นายแดน ศรมณี
กรรมการ
1/4
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4/4
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4/4
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการ
4/4
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
4/4
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ ักดี
กรรมการ
2/4
(2) การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางลง เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่มิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะรวมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงที่วางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.fareastddb.com)
องคประกอบและการเลือกตั้ง ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 18 และกฎบัตร ให
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัท แตตองไมนอยกวา 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดตองมี
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ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก ร และมี จํ า นวนกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบเป น ไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นายแดน ศรมณี นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กลุม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการใน
กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนรายยอย
สิทธิของผูถือหุนรายยอย
ผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่พิจารณาวาเหมาะสมตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาได โดย
บริษัทไดเปดโอกาสและใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554ได ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2554 โดยไดแจงการให
สิทธิบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพรเชิญชวนผูถือหุนบนเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.comโดยไดกําหนดคุณสมบัติผูถือหุน อธิบายหลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทดวย
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอ บังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหที่ประชุมผูถือ หุ น
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
(ก) การออกตามวาระ ตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข อ 21 และกฎบั ต ร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปน
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อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
(ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการบริษัท
พนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอย
กวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถืออยู
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด กํ า หนดจํ า นวนวาระที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ติ ด ต อ กั น ได น านที่ สุ ด เพราะเชื่ อ ว า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนมี ค วามตั้ ง ใจและจริ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ ความไว ว างใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ แทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี 29

(3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคาตอบแทนผูบริหาร ประจําป 2555
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 12 คน
จายเปน บําเหน็จกรรมการ
3,550,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
714,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
210,000.00 บาท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
61,000.00 บาท
รวมเปนเงิน
4,535,000.00 บาท
รายชื่อ

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

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

เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(บาท)

นายบุญชัย
โชควัฒนา
500,000.00
69,000.00
นายวศิน
เตยะธิติ
300,000.00
48,000.00
นายแดน
ศรมณี
450,000.00
53,000.00
3,000.00
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
150,000.00
56,000.00
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
300,000.00
69,000.00
9,000.00
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
300,000.00
61,000.00
9,000.00
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
300,000.00
61,000.00
60,000.00
นายอมร
อัศวานันท
300,000.00
45,000.00
45,000.00
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
300,000.00
61,000.00
45,000.00
16,000.00
นายสรโชต
อําพันวงษ
150,000.00
61,000.00
นายอาทร
เมฆนพรัตน
300,000.00
61,000.00
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
200,000.00
69,000.00
60,000.00
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
9,000.00
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
9,000.00
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
9,000.00
รวมทั้งสิ้น
3,550,000.00
714,000.00
210,000.00
61,000.00
คาตอบแทนรวมผูบริหาร จํานวน 9 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2555 เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 22,363,297.00 บาท
คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 30

(4) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มี
คุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2545 และไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมเปนประจํา ซึ่งบริษัท เห็นวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
ของบริษัท ยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตน
ในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน ซึ่งบริษัทไดทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกปและเห็น
วายังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2555 บริษัทไดรับ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555 อยูในระดับ “ดีมาก”
 ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเปน
ตัวอยาง”
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามหลักการที่สําคัญ 5 หมวดอยางครบถวน โดยรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาตออยาง
ตอเนื่องสรุปไดดังนี้
1) สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและเคารพสิทธิแหงความเปนเจาของ
นอกเหนื อ จากสิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น จึ ง กํ า หนดนโยบายในการกํ า กั บดู แ ลกิ จ การ
ครอบคลุมถึงการปกปองคุมครองสิทธิของผูถือหุน สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนและตระหนักถึงหนาที่ใน
การดูแลและคุมครองใหผูถือ หุนทุกรายไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเทาเทียมกัน เปนธรรม ตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานไดแก
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- สิทธิในความเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุน
- สิทธิการมีสวนแบงในกําไร
- สิทธิในการรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ
- สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจโดย
การออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท การ
แตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท สิทธิในการรับเงินปนผล รวมทั้งสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1.1 สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทได
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผล
การดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก
ของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผู
ถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
1.2 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการ
เขารวมประชุมของผูถือหุน
ในป 2555 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ หอง
ประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป
เพื่อไมใหผูถือหุนสับสนพรอมแนบแผนที่ไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุม
สามัญผูถือหุนและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาประมาณ 5 สัปดาห
กอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2555 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู
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ถือหุนประจําป 2555 ตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2555 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
ที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัท สงใหผูถือหุนในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2555 เพื่อใหผู
ถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริ ษั ท ได ส ง หนั ง สื อ บอกกล า วนั ด ประชุ ม ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดวาระการประชุ ม พร อ ม
ขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการ
ประชุม ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่
จัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน โดยสง
วันที่ 17 เมษายน 2555 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2555
กรณี ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ บ ริ ษั ท ได จั ด ส ง หนั ง สื อ บอกกล า วนั ด ประชุ ม พร อ มเอกสาร
ประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทย
นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําและปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง

วันประชุมผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผู
ถือหุนโดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 กรรมการบริษัทเขา
รวมประชุม 11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.66 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย เขารวมประชุมครบทุก
ทาน ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและ
เปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหาร
รวมทั้งผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวในรายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทwww.fareastddb.com
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2. บริษัท ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผูจัดการ
ไดแจงจํานวน / สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุมและแนะนํา
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พรอมชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนน
เสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการ
ประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทไดใชระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจ
นับคะแนนในแตละวาระใชระบบ Barcode มีผูสอบบัญชีรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อ
ความโปรงใส นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมใน
แตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/
ผูรับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับ
คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ ในป 2555 การลงคะแนน
เสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 ที่บริษัท เผยแพรใน
เว็บไซตของบริษัท
4. บริษัท ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมี
การเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดย
ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
5. บริษัท มีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผูถือหุน
สามารถติดตอไดที่เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผาน เว็บไซตของบริษัท
6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
(1) การจายเงินปนผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงิน
ปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการ
เปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่จายกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมระบุ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
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(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท: บริษัท ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปน
รายคน และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
ที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมี
คุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่
เสนอใหเลือกตั้ง จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณี เปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในป
ที่ผานมา และจํานวนวาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
(3) คาตอบแทนกรรมการบริษัท: บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท มีการเสนอวงเงิ นคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่ ประชุ มผูถือ หุนอนุ มัติเป นประจําทุก ป ซึ่ ง
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน
เงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจํานวนเงิน
ที่จายใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนรายบุคคล ใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท
(4) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัท เสนอชื่ อ
ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคา
สอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกัน โดยผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัท จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด
ชัดเจน ครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดยอย
ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุม
ดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม
และสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พรอมทั้งเปดเผยผานเว็บไซต www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
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ผูถือหุน เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป
พรอมทั้งนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผูถือหุน
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่ง
หุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุม
ตามหลักกเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัท สงหนังสือบอก
กลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 10 วัน โดยสงวันที่ 17 เมษายน
2555 ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอน
การมอบฉันทะ ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่ง
เปนขอมูลเดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลกอนการประชุม
บริ ษั ท อํ า นวยความสะดวกให กั บ ผู ถื อ หุ น กรณี เ ป น ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ บริ ษั ท จั ด ส ง
หนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคน
หนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหชื่อ ที่อยูและการมีสวนไดเสียในวาระการ
ประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 คนไดจากรายงานประจําป ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ
ที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบ
ฉันทะและไมไดกําหนดกฏเกณฑที่ทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได
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จั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ต ามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย จ ากเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ในป 2555 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2555
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม

ราย
324

หุน
7,500,000

%
100.00

ผูถือหุนเขาประชุม

65

5,757,704

76.77

เขาประชุมดวยตนเอง

21

1,535,819

20.48

มอบฉันทะ

44

4,221,885

- มอบใหกรรมการตรวจสอบ

-

-

56.29
56.29

- มอบใหผูอื่น

44

4,221,885

5. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิด
คาใชจาย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออก
เสียงอยางเต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และ
ใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการ
พิจารณา และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขา
ประชุมและการนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
2.2 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัท
และผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และ
ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุน
บุคคลอื่นใด ใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และ
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เปดเผยในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปน
หลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดย
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามที่
กําหนด
2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัท มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หาม
มิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาส และกําหนดใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาให
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัท ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ในป 2555 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการ
ซื้อขายในชวงเวลาที่หาม
นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดย
กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสีย ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ในป 2555 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
และการกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวาง
ระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัท
และผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหอง
ประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
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เต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มี
สวนไดเสียมีใครบางที่จะตองออกจากหองประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่
เกี่ยวโยง การกําหนดราคามูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนด และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทาง
หนึ่ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเพื่อประโยชน
รวมกันอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นวาจะสามารถ
รับรูและดูแลสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดลอม และสังคมโดยรวม ภายใตหลักการและนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงานของบริษัทซึ่งมีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ของบริษัท
ผูถือหุน : บริษัทมุนมั่นในการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตโดยไมเห็นแกประโยชน
อยางอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ดําเนินธุรกิจดวยความถูกตองโปรงใส
นํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอผลงานซึ่งมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพในการ
แขงขันสูง และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว ซึ่งผูถือหุนทุกรายจะไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายและไดรับการปฏิบัติโดยเสมอภาคอยางเปนธรรม นอกจากนี้บริษัทยังไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือ
หุนดวยการเปดโอกาสใหผูถือหุน ที่ถือหุตอเนื่องกันอยางนอย 12 เดือน มีสิทธิเสนอวาระหรือตัวบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปดวย
พนักงาน : พนักงานคือกุญแจสําคัญสูความสําเร็จของบริษัท การเจริญเติบโตของบริษัทขึ้นอยูกับ
พนักงานที่ มีคุณภาพ บริ ษัทจึ งให ความสําคั ญและใส ใจต อคุณภาพชีวิต ที่ดีของพนั กงานทุก คน ดวยการสรา ง
บรรยากาศและจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน จัดใหมี
เทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน มุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับเทคโนโลยี เพื่อที่จะเสริมสรางและพัฒนาพนักงาน ใหเปนทั้งคนเกงและคนดี มีการเปดโอกาสให
พนักงานทุกคนไดรับการฝกฝน เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน แสดศักยภาพของทีมและตนเอง ในการแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ และมีการจัดคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสรางแรงกระตุนในการทํางาน ทั้งในรูปของ
เงินเดือน โบนัสของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานที่มีศักยภาพสูการเปนผูนําภายใตแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ตอไป
บริษัทสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมของบริษัท และเพื่อความ
ปลอดภัยและอนามัยที่ดี บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ จัดใหมี
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พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร และจัดเครื่องมือ
เครื่องใชและอุปกรณดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงาน พรอมดูแลใหพนักงานใชเครื่องมือปองกันอุบัติภัย
อยางเครงครัด และมีการจัดเตรียมระบบปองกันภัยและความพรอมดานอุปกรณความปลอดภัยตางๆ ที่พรอมใชงาน
อยูเสมอ เชน สัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เปนตน โดยจัดใหมีการซอมหนีไฟและปองกันอัคคีภัยเปน
ประจํา
บริษัทกําหนดจายเงินบําเหน็จเกษียณอายุเพื่อประโยชนหลังจากครบกําหนดการเกษียณอายุของ
พนักงาน ซึ่งบริษัทจะใหตามพระราชบัญญัติแรงงาน อีกทั้งยังไดจัดทํากรมธรรมประกันภัยชีวิตกลุมสําหรับ
พนักงานทุกคนเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียใหแกพนักงานและครอบครัว ซึ่งเปน
รายการเสริมเพิ่มเติมจากการเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามปกติ นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการอื่นๆ
สําหรับพนักงานดวย ดังนี้
1. สวัสดิการพัฒนาความรูพนักงาน
ไมกี่ปมานี้ การสื่อสารมีการพัฒนารวดเร็วมาก สอดคลองกับการคิดคนประดิษฐกรรมใหมๆ
เทคโนโลยีใหม ๆ ซี่งสงผลกระทบเปนวงกวาง เชื่อมคนที่อยูในแตละมุมโลกใหสามารถติดตอกัน เห็นหนากัน
สนทนากัน ประชุมหนาจอดวยเพียงอุปกรณมือถือเทานั้น ธุรกิจโฆษณาก็ไดรับผลกระทบจากการพัฒนานี้เชนกัน
หากเราไมพัฒนาเราก็จะลาหลังในการเขาถึงและสื่อสารกับผูบริโภคยุคใหมนี้ได ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนา
ความรูใหกับพนักงานในป 2555 สวนใหญเราจึงเนนไปที่การอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับ ดิจิตอล ขณะเดียวกัน การพัฒนา
องคความรูอื่น ๆ ที่จะชวยสนับสนุนเสริมสรางศักยภาพการทํางานในสายวิชาชีพดานอื่น ๆ ก็ยังคงจัดใหมีตอเนื่อง
ทั้งนี้สามารถแบงลักษณะการอบรมได 2 ประเภทคือ
1) ประเภทสื่อดิจิตอล จัดรูปแบบการอบรมเปน 2 ลักษณะ
1.1 คือ สงพนักงานระดับบริหาร ทั้งระดับกลางและระดับอาวุโส ไปรับการอบรมที่จัด
ขึ้นโดยองคกรและสถาบันที่เกี่ยวกับงานดานดิจิตอล ไดแก
 Mini MBA Digital Marketing ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เดอะเนชั่น
 Digital Marketing Summit 2012 ที่ จั ด ขึ้ น โดย Nation Broadcasting
Corporations
 บันได 3 ขั้นสู Facebook Marketing โดยผูเชี่ยวชาญดานสื่อดิจิตอลนี้
 จัดสงผูบริหารระดับสูง และพนักงานฝายบริหารงานลูกคาเขารวมสัมนาที่จัด
โดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทยโดยมีลูกคาของบริษัท คือ SCG เปนหนึ่งในผูใหการสนับสนุนโปรแกรมนี้
หัวขอการสัมนาคือ ‘ Marketing in A Digital Era ’ซึ่งจัดขึ้น 2 วันคือ 13-14 พฤศจิกายน 2555
1.2 จัดโครงการอบรมภายในใหกับพนักงานฟารอีสทกรุป โดยเชิญบรรดาผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อดิจิตอล มาใหความรูตั้งแตขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับความรูทั่วไป นอกจากนี้ยังตั้งกลุม Facebook เพื่อใหฝก
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การใชงานและใชเปนสือกลางในการติดตอสนทนาระหวางกลุม รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน
ไดมีโอกาสใชงานอุปกรณสื่อดิจิตอลดวย โครงการอบรมดังกลาวมีชื่อวา Far East DDB Digital Academy
 Introduction to Digital Academy
 What Google do?
 Let’s Digital with Admax Network & Facebook
 Online Measurement & Viral Video
 Integrated campaign & SoLoMo
 SEM & Twitter
 Apps & Digital Trends
 ZocialRank & ZocialEyes
 Digital Technology
ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การอบรมดั ง กล า ว ใช ร ะยะเวลาการอบรมตั้ ง แต 23 มี น าคม – 20
มิถุนายน 2555 มีพนักงานในฟารอีสท กรุปเขารวมอบรมทั้งสิ้น 120 คน
นอกจากการอบรมสัมนาแลว ทางบริษัทฯ ก็เห็นความสําคัญของพัฒนาการดานสื่อ
ดิจิตอลที่รวดเร็วมาก จึงริเริ่มโครงการในการฝกทักษะและสะสมประสบการณการใชสื่อดิจิตอลของพนักงาน โดย
เปด Social Media กลุมในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู ความเห็นในงานวิชาชีพ และเปนการสรางสัมพันธภาพที่
ดีระหวางกันและกัน
2) ประเภทเสริมทักษะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานเนนไปที่แผนกงานนั้น ๆ
2.1 แผนกกราฟฟ ก จัดวัน ‘Eat, Drink & Design : Graphic Away Day’ โดย เชิ ญ
อาจารย วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบงานกราฟฟกมาใหความรูกับพนักงานพรอมทําเวิรคชอป
2.2 จัดสงพนักงานฝายความคิดสรางสรรคและแผนกกราฟฟก ไปรวมสัมนาที่ทางศูนย
ออกแบบความคิดสรางสรรค TCDC จัดขึ้น ‘Design is Innovative, Creative Unfolded’
2.3 แผนกความคิดสรางสรรค จัดสงพนักงานฝายความคิดสรางสรรค เขาอบรมรวมกับ
โครงการเวิรคชอปของ สมาคมผูกํากับศิลปบางกอก BAD Special Workshop ‘ Hungry Therapy’
2.4 แผนกบริหารงานลูกคา เขารวมการสัมนาของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย
‘Adman Awards & Symphosium 2012 : Edvertising Evolution’
2.5 จัด สง เจ า หน าที่ แ ผนกบริ ห ารงานลู กค า และแผนกวางแผนกลยุ ทธ เข า รว มการ
สัมมนา ‘ Thailand’s Most Admired Brand’ ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Brand Age
นอกจากนี้แลวในป 2555 ที่ผานมา เราไดมีโอกาสสงเจาหนาที่อาวุโสระดับผูบริหาร
และทีมเดินทางไปใหการอบรมความรูดานการวางกลยุทธงานโฆษณาและการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคใหกับ
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พนักงานและเจาหนาที่ของบริษัทเมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับทางเอเยนซีเรา ณ
กรุงรางกุง ประเทศเมียนมาร
 การจัดใหมีหองสมุด
 การสงขาวสารที่เปนความรูทาง E-mail ทุกวัน เพื่อใหพนักงานไดรับรูขาวสารทัน
เหตุการณ
2. สวัสดิการชวยเหลือดานคาครองชีพ
 การจายโบนัส
 เงินประกันสังคม
 เงินชวยเหลือกรณีประสบอุบัติภัย
 เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรสและบุตรเสียชีวิต
 การประกันอุบัติเหตุกลุม
 ชุดฟอรมพนักงานฝายธุรการ
3. สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวพนักงาน
 ทุนการศึกษาบุตรจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
4. สวัสดิการที่สงเสริมความมั่นคงในอนาคต
 เงินบําเหน็จเกษียณอายุ
 เงินกูเพื่อที่อยูอาศัยผานธนาคารอาคารสงเคราะห
5. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
 จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกพนักงาน
 สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานออกกําลังกาย
6. สวัสดิการนันทนาการ
 จัดงานเลี้ยงพนักงานเนื่องในวันปใหม ทําบุญบริษัท
 จัดงานพบปะสังสรรคและแสดงความยินดีระหวางผูบริหารและพนักงาน
 จัดงานเลี้ยงพนักงานที่เกษียณอายุ
ลูกค า : บริ ษัทดํ าเนิน ธุร กิจ โดยยึด ถือ ความซื่อสั ตย ยุ ติธ รรม ใหขอมู ลที่ ถูก ตองแก ลูก คา คํ า
รองเรียนของลูกคา พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยาง
รวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา
คูคา : บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและ
คํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ดวยการเจรจา
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แกไขปญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ และมีนโยบายในการรับและสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรง
ตามกําหนดเวลา
คูแขง : บริษัทประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมและสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี
ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก และไมใชวิธีการที่ไม
สุจริตเพื่อทําลายคูแขงทางการคา
เจาหนี้ : บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามขอตกลงในเงื่อนไขทางการคา ตามขอตกลงและหนาที่อัน
พึงมีตอเจาหนี้ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน โดยการจายชําระใหแก
เจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาอยางเครงครัด
แรงงาน : บริษัทมีการดูแลและปกปองสิทธิมนุษยชนมิใหธุรกิจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
ละเมิดสิทธิของผูอื่น ไมเอาเปรียบลูกจาง และไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
ดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม : บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝาย สงเสริมใหพนักงานและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและทําประโยชนใหกับชุมชน
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมสรางสรรคกิจกรรมตางๆ
ป 2555 เปนปที่ 6 แหงการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนชนบทที่ยากไร และขาดแคลน โดย
เปนกิจกรรมที่ทําในนามลูกคาของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ในปนี้เราไดเพิ่มการใหความชวยเหลือเปน 2
โรงเรียน ทั้งสองแหงเปนโรงเรียนขั้นประถมศึกษา คือ โรงเรียนบานคลองอุดม และโรงเรียนบานเนินไมหอม ที่
จังหวัดปราจีนบุรี
 สิ่งที่บริษัท ใหความชวยเหลือ ที่โรงเรียนบานคลองอุดม ชวยปรับปรุงโตะอาหารใหกับทาง
โรงเรียน เครื่องเลนบางสวน พรอมมอบอุปกรณกีฬา รวมไปถึงขาวสาร อาหารแหงใหกับทางโรงเรียน
 ที่โรงเรียนบานเนินไมหอม ทางบริษัท ไดเขาไปชวยทําชองหนาตางใหกับอาคารเรียน 1
หลัง ซื้อหนังสือนิทาน หนังสือเสริมสรางความรูเขาหองสมุดจัดซื้อเครื่องกรองน้ําเพิ่มใหทางโรงเรียน พรอมมอบ
ขาวสาร อาหารแหง รวมทั้งชุดกีฬาใหกับเด็กนักเรียน
 เปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการรวมบริจาคโดยตั้งกลองเชิญชวนแบงเปน เติม
อิ่ม รับบริจาค ขาวสาร อาหารแหง /เติมจินตนาการ รับบริจาคของเลน ตุกตา / เติมปญญา รับบริจาคนิทาน หนังสือ
เสริมความรูใหเด็ก
 จัดกิจกรรมมอบของ และเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน
เปดรับจิตอาสา ไปรวมทํากิจกรรมเลนเกม เลนฟุตบอลกับเด็ก
นอกจากนี้ยังไดปลูกจิตสํานึกใหแกพนักงานในการลดปริมาณขยะทั้งภายในและภายนอกองคกร
โดยปรับลดการใชวัสดุที่อาจกอใหเกิดมลพิษหรือเสียดุลยภาพตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม รณรงคใหพนักงานรวมกัน
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ลดการใชพลังงานไฟฟาโดยการใชบันไดแทนการใชลิฟท และการปดไฟ ปดแอร ในชวงเวลาพักกลางวัน ลดการ
ใชกระดาษและสงเสริมใหมีการนํากลับมาใชใหม (Reuse)
ภาครัฐ : บริษัทดําเนินการชําระภาษีอยางถูกตอง ครบถวน ตามระยะเวลาที่กําหนดของกฎหมาย
ทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป รวมตลอดถึงคาธรรมเนียมตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจง
เบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพท
สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับ
ขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเป ด เผยข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ทางการเงิ น อย า งถู ก ต อ ง ทั น เวลา ตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและ
ทั่วถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางที่
บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่ง
ไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและ
ผูเกี่ยวของที่สนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรือ
อีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
อยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา
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เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น
บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด า นการจั ด การ ด า นการปฏิ บั ติ ง าน และด า นการเงิ น โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนน
การตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่เปนตนเหตุ
และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทาง
ตางๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้
เพื่อแสดงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม
เปนตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอ สื่อสารผานเลขานุ การบริ ษัท โทรศัพท สายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเ มล
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอ
ผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการ
ปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 คาตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีกระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน และนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา โดยคาตอบแทนจะจายเปนเบี้ยประชุมเมื่อมีการเขา
รวมประชุมคณะกรรมการคนละ 8,000 บาท/ครั้ง และคาตอบแทนประจําปจะเปนการจายใหแกกรรมการทุกคน
ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไมเกิน
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6 ลานบาทตอป และไดจายไปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,535,000.00 บาท โดยบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนของ
กรรมการ เปนรายบุคคลไวในหัวขอการจัดการ ในรายงานประจําปและแบบ 56-1
 คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทโดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และแจกใหแก
กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมี
สวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน กํากับดูแลการ
ทํางานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
ในปที่ผานมา บริษัทไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการ
เลือกตั้งตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปน
จํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
5 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
2 ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ
5 ทาน
(ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท จํานวน 4 ทาน)
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดาง
พร อ ย แสดงความคิ ด เห็ น อย า งอิ ส ระ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการทุ ก ชุ ด ไว อ ย า งชั ด เจน และมี ก รรมการผู จัดการ ในฐานะฝา ยจัดการ ซึ่ ง ไดรั บการแต ง ตั้ง จาก
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คณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัท
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นายแดน ศรมณี นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กลุม ข. นางมาลี ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการ
ใน กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับ
ของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุกๆ คราว ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น ออกจากตําแหนงกอน และถาตกลงกัน
ในเรื่องของการออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลาก โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหม
ได สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอย ไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไป
ไดอีก เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการ ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะทํา
หนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการใน
ตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงตอเนื่องได โดย
เชื่ อ ว า อายุ ห รื อ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง มิ ไ ด เ ป น อุ ป สรรคหากเปรี ย บเที ย บกั บ ความรู ค วามสามารถและ
ประสบการณอันทรงคุณคาที่แตละทานมีและพรอมที่จะนํามาเปนประโยชนตอบริษัท
จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง
บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัทอื่นไวใน
เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป ซึ่งปจจุบันบริษัทไมมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษั ท จดทะเบีย นมากกว า 5 บริ ษั ท จึ งมั่ น ใจว า ไมมี ผ ลกระทบต อ การปฏิบัติ ห นา ที่ แต อ ย างใด เนื่ อ งจาก
กรรมการไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และทํา
คุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคล อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสาม
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
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ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
6. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการ
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอ ย หรือ ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง 1. ถึง 9. แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อให
การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
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ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ห ลากหลาย มี ค วามสามารถเฉพาะด า นที่ เ ป น ประโยชน กั บ บริ ษั ท เข า ใจบทบาทหน า ที่ ความ
รับผิดชอบ มีภาวะผูนํา มีการกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ กํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไวใหเกิดประโยชน
สูงสุดต อบริษัท และผู ถือ หุน มีการบริห ารงานโดยการกําหนดภารกิ จ เปาหมาย กลยุทธ แผนปฏิบัติง านและ
งบประมาณประจําป เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไว โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน
บริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน (ตาม พรบ. มหาชน) คุณสมบัติ
ของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
3. ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ได กระทํา
โดยทุจริต
4. ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคกรหรือ หนวยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตตอหนาที่
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดใหรายงาน
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน แตบริษัทฯ ก็ไดมี
กฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการไวอยางชัดเจน มี
กรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนอิสระเขามาชวย
ตรวจสอบถวงดุลดวย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทําหนาที่อยางอิสระได เชนใน
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กรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานมีสวนไดเสียในฐานะ CEO ดวย ประธานก็ตองไมเขารวมประชุมในเรื่องนั้นๆ
และใหกรรมการรายอื่นทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว
การรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการ ผูบริหารของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
บริษัทไดจัดใหมีการรายงานการมีสวนไดสวนเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดสวนเสียของบุคคลดังกลาวตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ฉบับใหม
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่นๆ ซึ่งใช
เปนแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาการเขาทํารายการดังกลาวเปนธรรม มีความสมเหตุสมผล
และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนด ดวยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล
และความเปนอิสระตอกัน มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท โดยยึดถือหลักปฏิบัติตามขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ เปนสําคัญโดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกรรมการทานใด กรรมการผูมีสวนไดเสียนั้นจะออกจากหองประชุมโดยไมอยูรวมประชุมและ
งดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหคณะกรรมการทานอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นกันไดอยางเปนอิสระ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบรวมใหความเห็นอยางเปนอิสระดวย
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทางที่
กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยไดนําผลการ
ตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง กอนรายงานเปนบันทึก
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยง
โดยประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณา
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ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได และไม
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
กําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกลาว
ไม ใ ห นํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตน รวมทั้ ง เพื่ อ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท
โดยเฉพาะในช วง 1 เดื อนก อนเผยแพรงบการเงินแก สาธารณชน โดยกําหนดไวอย างชั ดเจนในจรรยาบรรณ
พนักงาน บริษัทกําหนดใหมีการรายงาน การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของเพื่อประโยชนในการติดตาม ดูแล การมีสวนไดเสียของบุคคลดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด ซึ่ ง เป น ส ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของบริ ษั ท ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ ฉบับใหม และในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน ไดจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ มูลคาของรายการความเห็นของกรรมการอิสระ และขอมูล
อื่นที่จําเปน เพื่อใหคณะกรรมการ/ผูถือหุน สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังได
กําหนดแนวทางเพื่อ ไมใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของดังกลาว ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมควรเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น
(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน
โดยกําหนดขอพึงปฏิบัติในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทที่ถูกตองครบถวน เพียงพอเชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห
หลั ก ทรั พ ย และบุ ค คลทั่ ว ไป คณะกรรมการบริ ษั ทดู แ ลให มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายข อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลง
การซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงาน
ขอมูลตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กําหนด กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพย และเปดเผยสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อความโปรงใสและชัดเจน โดย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองเก็บ
รักษาขอมูลความลับของบริษัท อยางเครงครัด โดยเฉพาะขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยกําหนดที่จะไมใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตน ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อ
ขายหุนบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท และในเรื่องการทําธุรกิจ
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ที่แขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก การ
กระทําฝาฝนใดๆ อันเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จะถือวาเปนการปฏิบัติขัด
กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งตองไดรับโทษทางวินัยอยาง
รายแรง
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ เพื่อรับทราบและ
รวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท ไดกําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป เลขานุการบริษัทจะสง
จดหมายเชิญประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งกอน และเอกสารประกอบการ
ประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ในการพิจารณา
เรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหารแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดเขารวม
ประชุม เพื่อชี้แจงขอมูลในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกทานสามารถขอขอมูล
เพิ่มเติม จากผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทไดทุกเรื่อง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม ผานการสอบ
ทานจากคณะกรรมการบริหาร และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได รายงานการประชุมที่ที่ประชุม
รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท พรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตาง ๆ
เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิงในป 2555 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมของกรรมการเปดเผยไวในหัวขอการเขาประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2555
คณะกรรมการชุดยอย
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใสมีผูกลั่นกรอง
สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่
ดังกลาว และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยในปจจุบันประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต
ละชุดเปนอิสระกัน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการ บริ ษั ท มี น โยบายส ง เสริ ม ให
กรรมการและผูบริหาร มีโอกาสพัฒนาความรู โดยคณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนา
หลัก สูตรที่เป นประโยชน ตอการปฏิบัติหน าที่ กรรมการ โดยเขา รว มอบรมหลักสู ตร Director Accreditation
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Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ จากสถาบันอิสระอื่น ๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต
บริษัทยังไดจัดทําคูมือกรรมการใหกับกรรมการใหม เพื่อกรรมการใหมไดศึกษา ขอมูลสําคัญ
ของบริษัท นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบตางๆ ของ
ตลท.และ กลต. รวมทั้งเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงขององคกรอื่นๆอยูสม่ําเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ซึ่งแนวทางใน
การเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูไดรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงงานในระดับบริหารนั้น
จะเป น ไปตามทิ ศ ทางอนาคตขององค ก ร โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู บ ริ ห ารที่ จ ะเป น ผู สื บ ทอดตํ า แหน ง งานจะต อ ง
สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายที่บริษัทกําหนดไว ซึ่งเบื้องตนไดจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองลงมาที่มี
ศักยภาพ มีความรูความสามารถและมีวิสัยทัศน เพื่อสงเสริม ใหเปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอน สูการ
พัฒนาในดานความรูวิชาการและการเรียนรูจากการปฏิบัติในประสบการณจริง โดยคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน
ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่อง
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายหลักการพัฒนาพนักงานทุกระดับขององคกร ใหมีความรูความสามารถและ
ประสบการณ ตรงกับความตองการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนําพาองคกรกาวไปสูความสําเร็จได
อยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง บริษัทจึงไดมุงเนนและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับพนักงาน ใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร โดยมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่
ดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของบริษัท จัดทํา บรรยายหนาที่การทํางาน (Job Description) เพื่อใหมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับงานในแตละตําแหนง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจูงใจใหพนักงานมุงมั่น
แสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จัดอบรม-สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และสงเสริมใหมีการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยมีหองสมุดที่มีหนังสือในหลากหลายรูปแบบใหศึกษา
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สารสนเทศทาง
การเงินของบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําปและแบบ 56-1 โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใช
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ดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิด
การดําเนินการที่ผิดปกติอ ยางมีสาระสําคัญ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการรายงานและเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงิน
และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ใหมีความถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือได และโปรงใส โดยไดเผยแพรผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัทที่ www.fareastddb.com
บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธ แตไดกําหนดใหนางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการ ทําหนาที่ใหขอมูลขาวสารตามที่นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของตองการโดยสามารถติดตอไดที่ หมายเลข
โทรศัพท 0-2354-3333 หรือ โทรสาร 0-2644-9550 หรือที่อีเมล chailada@fareastddb.com

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ไปใช เ พื่ อ
ประโยชน ส ว นตน รวมทั้ ง เพื่ อ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย โ ดยเฉพาะในช ว ง 1 เดื อ นก อ นที่ ง บการเงิ น เผยแพร ต อ
สาธารณชน พรอมทั้งกําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง โดยนํ า ส ง ให กั บ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เข า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท

(6) บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 188 คน โดยมีพนักงานในสายงาน
หลักดังนี้
-

ฝายความคิดสรางสรรค
ฝายบริหารงานลูกคา
ฝายโปรดักชั่น
ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ

46 คน
31 คน
25 คน
12 คน
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ป 2555 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 139,370,814.00 บาท (ไมรวมพนักงานที่
ดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุนและเบี้ยเลี้ยง
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 182 (2/2556) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2555 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 สวน
คือ
1. องคกรและสภาพแวดลอม องคกรและสภาพแวดลอมของบริษทั มีลักษณะที่ทําใหฝายบริหารสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน มีการ
กําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน คํานึงถึงความเปนธรรมตอ พนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึง
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไวอยู
เปนประจํา เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น มีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ นอกจากนี้ มี
การกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งชวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ในการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือเกินอํานาจ
2. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มี
การสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ
การดําเนินกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อหามาตรการ
ปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจในการ
อนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผล
ปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเปนประจําทุกเดือน และติดตามใหการดําเนินงานของ
บริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและกฏหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ เพื่อความ
ชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง
โดยมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้ง
องคกร มีระบบงานตาง ๆ เชนบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจาง การ
เปนนายหนาตัวแทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะ
เชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อใหระบบมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใช
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดทันเหตุการณ บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร
และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารอง
ขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. ระบบการติดตามและประเมินผล บริษัท มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให
มั่ น ใจได ว า มาตรการและระบบการควบคุ ม ภายในนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู เ สมอ สามารถตอบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่
และรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2555 ได
ใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของ
บริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม ผูสอบบัญชี
ของบริษัท ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวขางตน

ดานทรัพยากรมนุษย
บริ ษั ท ตระหนัก ว า ในธุ ร กิจ โฆษณาบุ ค ลากรเป น ทรัพ ยากรที่ สํ าคั ญและมี คา ยิ่ง ต อ ความสํา เร็ จ ในการ
ขับเคลื่อนบริษัทใหบรรลุเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานการบริการและมีความคิดสรางสรรคที่เปนเลิศ สราง
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ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยทุกดานที่
มุงเนนการเสริมสราง พัฒนาศักยภาพพนักงานและทีม เพื่อประสิทธิภาพการทํางานอยางตอเนื่องและเปนมืออาชีพ
เริ่มจากนโยบายพื้นฐานที่บริษัทเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งหมด มีสวนรวมในระบบงานตางๆ ทั้งระดับบริหาร
จัดการและระดับปฏิบัติการ ไมวาจะเปนการหาแนวคิดและเครื่องมือใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูเสมอ มีการวางแผนงานและการนําไปสูการปฏิบัติจริงที่ไดผลตรงตามวัตถุประสงค
การสรรหาบุคลากร บริษัทคัดเลือกบุคลากร ดวยแนวทางการสรรหาที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกดวย มีการปรับโครงสรางรายไดของพนักงานใหเหมาะสมกับตลาดแรงงาน มีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ โ ปร ง ใสและเป น ธรรมในการจ า ยผลตอบแทน โดยพิ จ ารณาจากผลงาน ความรู
ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุงมั่นในงาน มีการพิจารณาปรับโครงสรางตามตําแหนง ตามศักยภาพของ
พนักงานซึ่งเปนโอกาสกาวหนาในการทํางาน สรางภาวะผูนําเปนขวัญกําลังใจและเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อน
ผลงานพนักงานไดอยางเปนรูปธรรม ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหสอดรับและเหมาะสมกับการทํางาน
ของพนักงาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยในการทํางาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย ที่มุงเนนการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยใหถือวาเปนภารกิจ
ของพนักงานทุกคน บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมตางๆ
ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการปองกันอัคคีภัย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 176 (5/2555) เมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2555 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ นายอมร อัศวานันท นายวิชิต ตันติอนุนานนท และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทในป 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป นับตั้งแตวันที่ 27
มิถุนายน 2555 เปนตนไป ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด โดยมีเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปน
วาระประจํา
ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
2. นายอมร
อัศวานันท
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
มีฝายบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมตามวาระอันควร สาระสําคัญของการปฏิบัติงานในรอบป
2555 สรุปไดดังนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ไดรับทราบรายงานและพิจารณาขอชี้แจงจากฝายบริหาร สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากรายงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานของผูสอบบัญชี สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแกไขขอบกพรองของ
ระบบการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร ตลอดจนการพัฒนางานดานการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 2555
และไดดําเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในสวนที่เปนจุดออนที่มีสาระสําคัญอยางตอเนื่อง
3. ดูแลใหบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ ครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อประโยชนในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัททางดานการลงทุนในธุรกิจใหม การดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและดานการเงิน
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4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความเห็นวาบริษัทได
ดําเนินการอยางถูกตองสมเหตุสมผล
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานครบถวนตามที่ไดรับ
มอบหมายและหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาและเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการแตงตั้ง นายวิชัย
รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 และ/หรือ นายประวิทย วิวรรธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4917 และ/หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2555 ตอไปอีกวาระหนึ่ง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
เรื่อง ขอเสนอขอสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินป 2555
ตามที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (“สํานักงานฯ”) ไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“บริษัทฯ”) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปนั้น
สํานักงานฯไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทตามที่สํานักงานฯเห็น
วาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบัญชีใหรัดกุมและเหมาะสม สํานักงานฯ ไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
ขางตน
อนึ่ง ทางสํานักงานฯ ขอเรียนวา การตรวจสอบบัญชีไมไดรวมการตรวจสอบทุกรายการ หากแตใชวิธีการ
ทดสอบรายการเทานั้น นอกจากนี้ การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมี
วัตถุประสงคโดยเฉพาะดังที่กลาวในขางตน ดังนั้นจึงไมครอบคลุมการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งหมด
ของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย รุจิตานนท)
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
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10. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในป 2555 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติและยุติธรรมที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคา
คาบริการเปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 172 (1/2555) เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2555 พอสรุปไดดังนี้
 รายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก ารกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ด า นรายรั บ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 5,022,000.00 บาท
 กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา
และรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาทั่วไป
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2555 ประกอบดวย
1. คาบริการรับ
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น (บริษัท
รวม)
3. บจก.อินเตอร คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง (บริษัทรวม)
4. บจก.พินนาเคิล ทราเวิล
5. บจก.ชัยลดาดล
6. บจก.อิมเมจ เฟรส
7. บมจ.สหพัฒนพิบูล

ลักษณะ
ความสัมพันธ
กรรมการรวมกัน
”

คาเชารับ
(บาท)
2,318,400.00
1,243,200.00

”

48,000.00

”
”

60,000.00
36,000.00
168,000.00
207,579.16
4,081,179.16

”
”
รวมทั้งสิ้น

เกณฑการคิดคาตอบแทน
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คาที่จอดรถรับ
(บาท)
97,200.00
12,000.00

คาที่ปรึกษารับ
(บาท)
300,000.00
180,000.00

109,200.00

480,000.00

 คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช
ประโยชนทรัพยสิน
 คาที่ปรึกษารับ: คํานวณจากตนทุนบวกกําไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากงาย
และขอบขายของการใหบริการ
2. การซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท รวมประโยชน จํากัด ในสวนที่ผูถือหุนสละสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 180 (9/2555) เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2555 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหุนในบริษัท รวมประโยชน จํากัด จากการสละสิทธิหุน
เพิ่มทุนบางสวนของผูถือหุนเดิม
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ร ว มประโยชน จํ า กั ด เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 34,230,000.00 บาท เป น
350,000,000.00 บาท และนางลัดดา โชควัฒนา ผูถือหุนเดิมไดสละสิทธิการจองซื้อหุนเพิ่มทุนบางสวน บริษัท รวม
ประโยชน จํากัด จึงจัดสรรหุนสละสิทธิใหกับบริษัทฯ จํานวน 200,000 หุน ในราคาขายหุนละ 100.00 บาท เปนเงิน
20,000,000.00 บาท ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภททรัพยสินและบริการ เกณฑที่ใชในการพิจารณาขนาดของ
รายการ (ตามมูลคาของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555) ไดคาสูงสุเทากับรอยละ 2.39% บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นางลัดดา โชควัฒนา ผูสละสิทธิเปนคูสมรสของ นาย
บุญชัย โชควัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ในบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
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รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายวิชัย รุจิตานนท)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2556
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(1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย

2555

%

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2553

%

2555

%

2554

%

2553

%

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

277,824,975.02

20.20

78,719,913.94

6.47

125,800,407.18

10.71

111,838,051.51

12.05

24,661,744.53

2.79

53,980,756.70

6.45

เงินลงทุนชัว่ คราว

133,148,624.25

9.68

273,793,155.44

22.51

226,433,391.00

19.28

133,148,624.25

14.35

193,793,155.44

21.94

206,433,391.00

24.67

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

474,191,839.78

34.47

455,284,788.45

37.44

429,060,108.77

36.54

298,588,542.90

32.18

339,884,334.06

38.48

264,974,652.80

31.67

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

17,135,066.62

1.25

1,236,132.57

0.10

3,129,118.73

0.27

4,937,656.32

0.53

1,181,198.92

0.13

2,886,510.27

0.35

902,300,505.67

65.59

809,033,990.40

66.53

784,423,025.68

66.81

548,512,874.98

59.12

559,520,432.95

63.35

528,275,310.77

63.14

5,513,500.00

0.40

5,998,021.00

0.49

2,925,500.00

0.25

4,876,500.00

0.53

3,998,021.00

0.45

925,500.00

0.11

96,590,310.13

7.02

80,050,134.29

6.58

75,764,529.59

6.45

12,063,132.07

1.30

12,063,132.07

1.37

12,063,132.07

1.44

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

3,459,400.00

0.37

3,459,400.00

0.39

6,059,330.00

0.72

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

175,423,551.75

12.75

121,575,642.78

10.00

107,170,747.60

9.13

175,423,551.75

18.91

121,575,642.78

13.76

107,170,747.60

12.81

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

195,571,153.68

14.22

199,220,026.10

16.38

203,629,943.97

17.34

183,401,468.04

19.77

182,565,629.86

20.67

182,028,854.15

21.76

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

-

-

-

-

-

-

233,881.62

0.02

229,612.46

0.02

229,612.46

0.02

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

473,332,397.18

34.41

407,073,436.63

33.47

389,720,333.62

33.19

379,326,428.50

40.88

323,764,202.35

36.65

308,349,940.46

36.86

1,375,632,902.85

100.00

1,216,107,427.03

100.00

1,174,143,359.30

100.00

927,839,303.48

100.00

883,284,635.30

100.00

836,625,251.23

100.00
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บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน

2555

%

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2553

%

2555

%

2554

%

2553

%

หนี้สนิ หมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

421,005,156.95

30.60

343,518,216.83

28.25

372,655,296.76

31.74

230,641,651.73

24.86

231,642,145.26

26.23

233,940,440.49

27.96

10,262,400.48

0.75

18,615,281.18

1.53

10,234,027.43

0.87

6,296,058.99

0.68

12,727,920.40

1.44

5,723,217.33

0.68

431,267,557.43

31.35

362,133,498.01

29.78

382,889,324.19

32.61

236,937,710.72

25.54

244,370,065.66

27.67

239,663,657.82

28.65

43,534,120.00

3.16

39,676,567.00

3.26

31,276,384.00

3.37

28,632,551.00

3.24

หนี้สนิ ไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

-

-

-

206,000.00

0.01

206,000.00

0.02

206,000.00

0.02

495,500.00

0.05

495,500.00

0.06

495,500.00

43,740,120.00

3.18

39,882,567.00

3.28

206,000.00

0.02

31,771,884.00

3.42

29,128,051.00

3.30

495,500.00

0.06
0.06

475,007,677.43

34.53

402,016,065.01

33.06

383,095,324.19

32.63

268,709,594.72

28.96

273,498,116.66

30.96

240,159,157.82

28.71

75,000,000.00

5.45

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

8.08

75,000,000.00

8.49

75,000,000.00

8.96

75,000,000.00

5.45

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

6.39

75,000,000.00

8.08

75,000,000.00

8.49

75,000,000.00

8.96

95,000,000.00

6.91

95,000,000.00

7.81

95,000,000.00

8.09

95,000,000.00

10.24

95,000,000.00

10.76

95,000,000.00

11.36

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

7,500,000.00

0.55

7,500,000.00

0.62

7,500,000.00

0.64

7,500,000.00

0.81

7,500,000.00

0.85

7,500,000.00

0.90

579,414,094.94

42.12

530,405,318.41

43.62

521,023,199.66

44.37

359,757,684.65

38.77

345,087,004.50

39.07

346,404,583.95

41.40

121,872,024.11

8.86

87,199,514.14

7.17

72,561,509.46

6.18

121,872,024.11

13.14

87,199,514.14

9.87

72,561,509.46

8.67

878,786,119.05

63.88

795,104,832.55

65.38

771,084,709.12

65.67

659,129,708.76

71.04

609,786,518.64

69.04

596,466,093.41

71.29

21,839,106.37

1.59

18,986,529.47

1.56

19,963,325.99

1.70

900,625,225.42
1,375,632,902.85

65.47
100.00

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

66.94
100.00

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

67.37
100.00
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659,129,708.76
927,839,303.48

71.04
100.00

609,786,518.64
883,284,635.30

69.04
100.00

596,466,093.41
836,625,251.23

71.29
100.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555

%

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2553

%

2555

%

2554

%

2553

%

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา

689,364,454.78

100.00

677,525,653.43

100.00

623,767,942.43

100.00

434,841,123.07

100.00

488,623,868.78

100.00

424,140,076.77

100.00

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา

(317,493,582.16)

(46.06)

(296,582,210.78)

(43.77)

(265,332,497.23)

(42.54)

(190,519,422.67)

(43.81)

(209,475,458.99)

(42.87)

(165,357,987.38)

(38.99)

กําไรขั้นตน

371,870,872.62

53.94

380,943,442.65

56.23

358,435,445.20

57.46

244,321,700.40

56.19

279,148,409.79

57.13

258,782,089.39

61.01

3,070,514.15

0.45

3,020,081.00

0.45

2,689,908.95

0.43

30,100,818.15

6.92

25,774,321.00

5.27

24,647,484.95

5.81

53,450,226.26

7.75

56,595,793.81

8.35

49,848,577.85

7.99

31,898,471.04

7.34

31,504,255.85

6.45

24,214,915.42

5.71

กําไรกอนคาใชจาย

428,391,613.03

62.14

440,559,317.46

65.02

410,973,932.00

65.89

306,320,989.59

70.44

336,426,986.64

68.85

307,644,489.76

72.53

คาใชจายในการบริการและบริหาร

(303,297,688.58)

(44.00)

(304,916,498.38)

(45.00)

(299,941,108.44)

(48.09)

(207,095,546.56)

(47.63)

(222,543,687.60)

(45.54)

(215,213,267.04)

(50.74)

(1,952.05)

(0.00)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น

ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

-

-

-

-

-

26,273,479.84

3.81

20,638,032.70

3.05

17,556,308.19

2.81

151,367,404.29

21.96

156,280,851.78

23.07

128,587,179.70

20.61

99,225,443.03

22.82

113,883,299.04

23.31

92,431,222.72

21.79

คาใชจายภาษีเงินได

(29,303,050.86)

(4.25)

(41,328,287.55)

(6.10)

(30,194,987.44)

(4.84)

(17,054,762.88)

(3.92)

(28,070,201.49)

(5.74)

(17,410,271.25)

(4.10)

กําไรรวมสําหรับป

122,064,353.43

17.71

114,952,564.23

16.97

98,392,192.26

15.77

82,170,680.15

18.90

85,813,097.55

17.56

75,020,951.47

17.69

34,672,509.97
34,672,509.97

5.03
5.03

14,638,004.68
14,638,004.68

2.16
2.16

13,598,040.00
13,598,040.00

2.18
2.18

34,672,509.97
34,672,509.97

7.97
7.97

14,638,004.68
14,638,004.68

3.00
3.00

13,598,040.00
13,598,040.00

3.21
3.21

156,736,863.40

22.74

129,590,568.91

19.13

111,990,232.26

17.95

116,843,190.12

26.87

100,451,102.23

20.56

88,618,991.47

20.89

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

116,508,776.53

16.90

112,124,249.27

16.55

95,384,720.00

15.29

82,170,680.15

18.90

85,813,097.55

17.56

75,020,951.47

17.69

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

5,555,576.90
122,064,353.43

0.81
17.71

2,828,314.96
114,952,564.23

0.42
16.97

3,007,472.26
98,392,192.26

0.48
15.77

82,170,680.15

18.90

85,813,097.55

17.56

75,020,951.47

17.69

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

151,181,286.50

21.93

126,762,253.95

18.71

108,982,760.00

17.47

116,843,190.12

26.87

100,451,102.23

20.56

88,618,991.47

20.89

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

5,555,576.90
156,736,863.40

0.81
22.74

2,828,314.96
129,590,568.91

0.42
19.13

3,007,472.26
111,990,232.26

0.48
17.95

116,843,190.12

26.87

100,451,102.23

20.56

88,618,991.47

20.89

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การปนสวนกําไร

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขันพืนฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

15.53

14.95

12.72

10.96

11.44

10.00

7,500,000

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000

7,500,000.00

7,500,000.00
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บริษัท ฟารอสี ท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2555

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

151,367,404.29

156,280,851.78

128,587,179.70

99,225,443.03

113,883,299.04

92,431,222.72

คาเสื่อมราคา

14,606,518.05

16,489,947.48

21,324,393.13

9,120,817.87

10,973,318.74

14,159,077.71

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

(26,273,479.84)

(20,638,032.70)

(17,556,308.19)

3,857,553.00

4,393,485.00

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอืน่

824,601.00

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน่

(100,800.00)

233,109.50
-

-

2,643,833.00
-

258,629.75

824,601.00

26,250.00

(100,800.00)

-

-

3,167,846.00

-

2,599,930.00

-

233,109.50
-

258,629.75
-

กําไรจากการขายอุปกรณ

(2,860,176.58)

(819,559.17)

(203,726.55)

(944,293.73)

(817,756.01)

(203,868.55)

กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

(247,313.91)

(92,893.19)

461,613.58

(240,153.17)

(92,961.66)

463,260.49

(27,030,304.00)

(22,754,240.00)

(21,957,576.00)

(3,070,514.15)

(3,020,081.00)

(2,689,908.95)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอืน่
ตนทุนทางการเงิน

(3,070,514.15)

(3,020,081.00)

-

-

(2,689,908.95)
1,952.05

-

-

-

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน

138,103,791.86

152,826,827.70

130,210,074.52

80,428,629.85

104,172,464.61

82,460,837.17

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่

(18,284,671.13)

(26,187,535.98)

42,010,616.82

41,636,744.33

(74,816,719.60)

27,577,897.84

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ

(15,898,934.05)

1,892,986.16

7,875,581.60

(3,756,457.40)

1,705,311.35

7,803,445.34

484,521.00

(3,072,521.00)

9,268,600.00

(878,479.00)

(3,072,521.00)

9,268,600.00

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่

(4,269.16)

-
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9,362.42

-

-

-

บริษัท ฟารอสี ท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555

2554

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
2553

2555

2554

2553

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

77,404,060.12

-

(2,298,295.23)

12,111,738.52

(1,665,972.00)

-

94,611,304.95

180,085,914.35

116,347,064.25

24,024,268.13

139,222,518.87

เงินสดจายภาษีเงิ นได

(37,930,197.85)

(33,331,158.59)

(25,679,700.85)

(23,486,624.29)

(21,065,498.42)

(13,105,047.78)

439,874.28

1,450,196.58

-

-

1,283,242.77

143,874,300.79

61,720,020.64

155,856,410.08

92,860,439.96

2,958,769.71

127,400,713.86

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

-

(1,083,373.53)

181,804,498.64
-

(1,665,972.00)

(9,288,321.01)

เงิ นสดไดมาจากกิจ กรรมดําเนินงาน
รับเงินจากการขอคืน ภาษีเ งินได

-

(29,182,479.93)

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่ มขึ้น)ลดลง

140,644,531.19

(47,359,764.44)

(148,732,370.13)

60,644,531.19

12,640,235.56

(129,927,580.04)

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม

9,733,304.00

8,916,640.00

8,119,976.00

27,030,304.00

22,754,240.00

21,957,576.00

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

3,070,514.15

3,020,081.00

2,689,908.95

3,070,514.15

3,020,081.00

2,689,908.95

(11,001,037.64)

(12,034,696.61)

(8,298,871.14)

(10,000,043.06)

(11,510,095.45)

(5,329,239.62)

2,986,448.59

819,626.17

227,570.09

1,070,560.74

817,757.01

เงินสดจายเพื่อซือ้ อุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อเงิน ลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปนผลจายแกสว นที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

-

(20,000,000.00)

-

(19,418.40)

(2,703,000.00)

(2,162,400.00)

(2,162,400.00)

122,730,760.29

(48,800,513.88)

(148,175,604.63)

(20,000,000.00)
61,815,867.02

227,570.09

-

(1,729,700.00)

-

(19,418.40)

27,722,218.12

(112,130,883.02)

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดรับจากเงิน กูย ืมระยะสั้นจากบุคคล และบริษทั ที่เ กี่ยวของกัน

-

270,000.00

500,000.00

-

-

-

เงิ นสดจ ายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

(270,000.00)

(500,000.00)

-

-

-

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย

-

(1,952.05)

-

-

-

รับชําระทุนหุ นสามัญเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

-

270,300.00

-

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

(67,500,000.00)

-

-

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(37,231,652.05)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(37,500,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ

199,105,061.08

(47,080,493.24)

(29,550,846.60)

87,176,306.98

(29,319,012.17)

(22,230,169.16)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ ป

78,719,913.94
277,824,975.02

125,800,407.18
78,719,913.94

155,351,253.78
125,800,407.18

24,661,744.53
111,838,051.51

53,980,756.70
24,661,744.53

76,210,925.86
53,980,756.70
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(ข) ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2555
2554

2553

งบเฉพาะบริษัท
2555
2554

2553

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิตอยรายไดคานายหนาและบริการ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

17.67
9.40
14.21

16.97
9.62
14.32

15.77
8.63
13.04

18.90
9.07
12.95

17.56
9.98
12.44

17.69
9.34
13.14

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

15.50

14.95

12.72

10.96

11.44

10.00

มูลคาหุน ตามบัญชีตอหุน (บาท)

120.38

108.69

105.77

87.88

81.30

79.53

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

470.77
2.09 : 1
2.05 : 1

446.90
2.24 : 1
2.23 : 1

401.53
2.05 : 1
2.00 : 1

311.57
2.32 : 1
2.29 : 1

315.15
2.29 : 1
2.28 : 1

288.61
2.37 : 1
2.15 : 1

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.52 : 1

0.49 : 1

0.48 : 1

0.41 : 1

0.45 : 1

0.39 : 1

-

-

-

-

-

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน

-
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(2) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ในป 2555 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัทฯและ
บริษัทยอย จํานวน 371.87 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จํานวน 9.07 ลานบาทหรือรอยละ 2.38 สาเหตุ
เนื่องมาจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทฯ ลดลงจากป 2554 มีกําไรสุทธิจํานวน
122.06 ลานบาท เพิ่มจากป 2554 จํานวน 7.11 ลานบาทหรือรอยละ 6.19
รายไดรวมของบริษัท
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา รายไดเงินปนผล รายไดอื่น และ
สวนแบ งกําไรจากเงิ นลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2555 บริ ษัทฯ และบริษัทย อยมี รายได รวม
772.16 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งมีจํานวน 757.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.38 ลานบาท หรือรอยละ
1.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 689.36 ลาน
บาท เปรียบเทียบกับป 2554 ซึ่งมีจํานวน 677.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.83 ลานบาท หรือรอยละ 1.75
เนื่องจากรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทยอยไดลูกคาใหมและ
ลูกคาที่มีอยูเดิมไดใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้นในชวงไตรมาสสุดทายของป
- รายไดอื่น
ในป 2555 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไรจากการ
จําหนายทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 53.45 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3.15 ลานบาท หรือรอยละ 5.56 ซึ่ง
เปนผลมาจากบริษัทยอยไดรับสวนลดจากการบริหารเงินและดอกเบี้ยรับลดลงจากปกอน
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 26.27 ลานบาท
เพิ่มจากป 2554 จํานวน 5.63 ลานบาทหรือรอยละ 27.28 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทยอย
- รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลในป 2555 จํานวน 3.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 0.05 ลานบาท
หรือรอยละ 1.67
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คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 620.78 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 19.29
ลานบาท หรือรอยละ 3.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย อ ยมี ตน ทุน การให บ ริก ารและค า นายหนา จํา นวน 317.49 ลา นบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 20.91 ลานบาท หรือรอยละ7.05 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได จากการใหบริการ
และคานายหนาของบริษัทยอย ที่เพิ่มขึ้นในป 2555
- คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 303.30 ลานบาท
ลดลง 1.62 ลานบาท หรือรอยละ 0.53 เนื่องงบการเงินเฉพาะบริษัท มีคาใชจายในการขายและบริหารลดลง
เปน จํา นวน 15.45 ล านบาท หรื อร อยละ 6.94 ซึ่งบริษัทฯ มี น โยบายในการควบคุมคา ใชจายอย างมี
สาระสําคัญ ในทางกลับกัน บริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 13.83 ลาน
บาทหรือรอยละ 16.79 ทําใหงบการเงินรวมมีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงเพียง 1.62 ลานบาท
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2555 จํานวน 122.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554
จํานวน 7.11 ลานบาท หรือรอยละ 6.19
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2555 จํานวน 116.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 4.38 ลานบาทหรือรอยละ 3.91
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 5.55 ลานบาท เพี่มขึ้นจาก
ป 2554 จํานวน 2.72 ลานบาท หรือรอยละ 96.43
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555 จํานวน 1,375.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 159.53 ลานบาท หรือรอยละ 13.12 สินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนชั่วคราว
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2555 จํานวน 277.82 ลาน
บาท เพิ่มจากปกอน 199.11 ลานบาท หรือรอยละ 252.93 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายใน
การฝากเงินระยะสั้นประเภทเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน ซึ่งเปนนโยบายในการบริหารเงินในระยะสั้น
ซึ่งใหผลตอบแทนปานกลาง และมีความเสี่ยงต่ํา
ลูกหนี้การคา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่นจํานวน 474.19 ลานบาท เพิ่มจากปกอน
18.91 ลานบาทหรือรอยละ 4.15 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้บริษัทยอย เนื่องจากในชวงไตรมาส
สุดทายลูกคาของบริษัทยอยไดใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นป 2555 จํานวน 133.15 ลานบาท ลดลงจากป
กอน 140.64 ลานบาทหรือรอยละ 51.37 เปนผลมาจากการลดลงของเงินฝากประจําในสถาบันการเงินแต
ไปเพิ่มในสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดซึ่งเปนการฝากเงินประเภทเงินฝากประจําไมเกิน 3
เดือน
หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2555 จํานวน 475.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
72.99 ลานบาทจากป 2554 หรือรอยละ 18.16 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
421.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 77.49 ลานบาท หรือรอยละ 22.56
สาเหตุของเจาหนี้การคา เพิ่ มขึ้นในสวนของงบการเงินรวมนั้ น เนื่องจากบริษัทยอยไดใ ชงบ
โฆษณาเพิ่มมากขึ้นในชวงไตรมาสสุดทาย ทําใหเจาหนี้การคาสื่อและเจาหนี้การคาผูรับจางผลิตชิ้นงาน
โฆษณา เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดจากคานายหนาและบริการที่เพิ่มขึ้น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 8.35 ลานบาท หรือรอยละ 44.87 เนื่องจากรายไดที่ลดลงของ
บริษัทฯ ประกอบกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ปรับลดลง จากรอยละ 30 เปนรอยละ 23
** เจาหนี้อื่นสวนที่เปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน เพิ่มขึ้นจากป
กอน 10.66 ลานบาท หรือรอยละ 30.06 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทยอย ทําใหบริษัทยอย
จายผลตอบแทนใหกับพนักงานเพี่มขึ้นจากป 2554
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2555 จํานวน 43.74 ลานบาท เพิ่มจากป
2554 จํานวน 3.86 ลานบาท หรือรอยละ 9.67 เนื่องจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ และ
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บริ ษั ท ย อ ย ได จั ด ทํ า ประมาณการผลประโยชน พ นั ก งาน ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 เรื่ อ ง
ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินในป 2554 เปนตนมา
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2555 จํานวน 900.62 ลานบาทเพิ่มจากป
2554 จํานวน 86.53 ลานบาท หรือรอยละ 10.63 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทและบริษัทยอย
วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
78.72
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
143.87
- กิจกรรมลงทุน
122.73
- กิจกรรมจัดหาเงิน
(67.50)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
199.10
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2555
277.82
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 252.92 จาก 78.72 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 เปน
277.82 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดเพิ่มขึ้นมีดังนี้
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18.28 ลานบาท
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 77.40 ลานบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 140.64 ลานบาท
(3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2555
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
- บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2555 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม 440,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม 145,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม 93,000.00 บาท
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2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี -

12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี –
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2555 ฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทฯ ได
เป ด เผยข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น สาระสํ า คั ญทั้ ง ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ทย อ ยอย า งถู ก ต อ งครบถ ว นแล ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามระบบดั ง กล า ว และบริ ษั ท ฯ ได แ จ ง ข อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ 2556 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อ เปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางมาลี ลีลาศิริวงศ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางมาลี ลีลาศิริวงศ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ได
รับรองความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชือ่
1.

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

รักษาการกรรมการผูจัดการ

………………………………..

2.

นายอาทร

เมฆนพรัตน

กรรมการ

………………………………..

3.

นางมาลี

ลีลาศิริวงศ

กรรมการผูรับมอบอํานาจ

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

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
4.90
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
65  ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
2515-ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ปริญญาตรีศิลปศาสตร
2553-ปจจุบัน
(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย
2550-ปจจุบัน
รามคําแหง
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
2554-ปจจุบัน
Wisconsin State University at
2554-ปจจุบัน
Superior, U.S.A.
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
2555-ปจจุบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003
- Director Certification
Program (DCP) 68/2005

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการ
บริหาร
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บริษัท
 บมจ.สหพัฒนพิบูล

 บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซี
 บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร
 บมจ.ไทยเพรซิเดนท
ฟูดส
 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร
โฮลดิ้ง

กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด  จํานวน 17 บริษัท
ทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
2532-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.เฟมไลน
2539-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมู
นิเคชั่น
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เอกสารแนบ 1 (หนา 2)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ประสบการณ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดยฟารอีสท
2546-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
2. นายวศิน เตยะธิติ
64  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
0.23
บริษัทจดทะเบียน
 รองประธานกรรมการ
และการบัญชี จุฬาลงกรณ
2540-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 3 บริษัท
กรรมการบริษทั ไทย
จดทะเบียน
- Director Accreditation
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
Program (DAP) 3/2003
ของบริษัท
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
2539-ปจจุบัน  กรรมการ
 บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดยฟารอีสท
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เอกสารแนบ 1 (หนา 3)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

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

58

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ประสบการณ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
2542-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
2546-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
 บจก.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
 ปริญญาโท สาขาการตลาด
 ไมมี
0.53
บริษัทจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยแคนเบอรรา
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
ประเทศออสเตรเลีย
จดทะเบียน
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
กรรมการบริษทั ไทย
ของบริษัท
- Director Accreditation
Program (DAP) 55/2006
 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต
0.05
บริษัทจดทะเบียน
บริหารธุรกิจศศินทรแหง
2552-ปจจุบัน  กรรมการบริหาร
 บมจ.ไทยวาโก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 8 บริษัท
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
จดทะเบียน
กรรมการบริษทั ไทย
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
- Director Accreditation
ของบริษัท
Program (DAP) 3/2003
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เอกสารแนบ 1 (หนา 4)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
58  ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร
0.03
 กรรมการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
บุคคล
กรรมการบริษทั ไทย
 กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
- Director Accreditation
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
Program (DAP) 2/2003
2532-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 กรรมการ
2533-ปจจุบัน  กรรมการ
2546-ปจจุบัน  กรรมการ
2546-ปจจุบัน  กรรมการ
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บริษัท
 ไมมี
 จํานวน 1 บริษัท

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

เอกสารแนบ 1 (หนา 5)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
36  ปริญญาโท สาขาการคาและ
3.61
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา
 กรรมการ
นโยบายระหวางประเทศ
2554-ปจจุบัน
 ผูอํานวยการฝายการเงิน
มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สหรัฐอเมริกา
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
2547-ปจจุบัน
Program (DAP) 55/2006
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ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 บมจ.สหพัฒนพิบูล
 กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 6 บริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
 บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
 กรรมการ
(ประเทศไทย)

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

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
65  ปริญญาโทบัญชี Western
Illinois University, U.S.A.
2539-ปจจุบัน
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2541-ปจจุบัน
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003
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ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท

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

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

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

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
เนชั่นแนล
 ประธานกรรมการ
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร
บริหารความเสี่ยง
เนชั่นแนล
 กรรมการอิสระ
 บมจ.ประชาอาภรณ
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
 กรรมการบริหาร
 บมจ.ธนาคารทหารไทย
 กรรมการบริหารความ  บมจ.ธนาคารทหารไทย
เสี่ยง
2548-ปจจุบัน  กรรมการอิสระ
 บมจ.กรุงเทพโสภณ
2551-ปจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.กรุงเทพโสภณ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  จํานวน 1 บริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท
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เอกสารแนบ 1 (หนา 8)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ป)
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 66  อัสสัมชัญพาณิชย
 กรรมการอิสระ
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
2554-ปจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบและ
บริษัทไทย
ประธานกรรมการ
- Director Accreditation
บริหารความเสี่ยง
Program (DAP) 3/2003

10. นายสรโชต อําพันวงษ
 กรรมการอิสระ

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

0.10

-

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
 กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท
2539-ปจจุบัน  กรรมการผูจดั การ
2547-ปจจุบัน  กรรมการผูจดั การ
2550-ปจจุบัน  กรรมการผูจดั การ
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บริษัท
 บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร
 จํานวน 3 บริษัท
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี

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

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

12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
53

60

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
%
ความสัมพันธทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา
 ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร
สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 87/2011
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร(การเงิน
การธนาคาร) วิทยาลัยการคา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การ
จัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) 99/2012
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ประสบการณ
ตําแหนง
 ไมมี
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท
 ไมมี
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัท  ไมมี
จดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจ  ไมมี
ของบริษัท

บริษัท

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

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

14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
 ผูอํานวยการฝายวางแผน
กลยุทธและวิจัย
(2548-ปจจุบัน)

43  ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก
Development Administration
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)

-

15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
 ผูจัดการฝายบัญชี
(2541-ปจจุบัน)

52  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

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

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

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

บริษัทที่เกี่ยวของ
5

A

B

//
//

//

x
0

C

D

E

//
//

//

//
//
0

//
0

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

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

X
**
/
//

=
=
=
=

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

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
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อื่น ๆ
- ไมมี –
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