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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยว
โยงกันดังนี้
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนที่ปรึกษาและใหบริการดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงาน
ที่มีความคิดสรางสรรคและแผนการสื่อสารเพือ่ ตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อวาความสําเร็จของลูกคาเปนหัวใจที่จะทําให
บริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน
การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางในด า นการสื่ อ สารแบบครบวงจรเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห
ปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบตอยี่หอตราสินคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์
เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคชั่นสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการ
สรางการสื่อสารตราสินคาใหโดดเดน อารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิด
ใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อ
แบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมและ
การบริหารลูกคาสัมพันธ(Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้ง
เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะหความตองการขอผูบริโภคผานกลยุทธ
ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของ
บริษัท
การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ
ชิ้นงานสิ่งพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอลฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผน
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
เปนตน
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นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณา
ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอลเปนตน โดยบริษัทจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2556
- ไมมี –
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
ทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกล
ยุ ท ธ เ พื่ อ กํ า หนดแนวคิ ด ในการสื่ อ สาร การผลิ ต ชิ้ น งานโฆษณา การวางแผนและการซื้ อ สื่ อ โฆษณา 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 โดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูนํา
ในการสรางธุรกิจใหลูกคาดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions)
บริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย)
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48%
ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารการตลาด แบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด การ
วางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อ ภายใต
จุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทยลูกคาใหดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงหลัก
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัท มีทีมบริหารและการ
ดําเนินงานที่แยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลายโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวคือ “สราง
ผลลัพธที่ดีที่สุดใหแกลูกคา” (Generate the Best Results)
บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย)
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 52% แรพ
ประเทศไทย: กําหนดวิสัยทัศนไวคือ “ Experts in multichannel communication” เริ่มดําเนินธุรกิจในป พ.ศ.
2546 แรพฯ เชี่ยวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวกในการ
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วิเคราะห วางแผน เพื่อเขาถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา และดวยความสามารถในการสรางสรรคทั้งทาง
ดิจิตอล โซเชียลและโมบายมีเดีย จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา
สรางผลสําเร็จใหทั้งลูกคาและเอเยนซี่ แรพ ประเทศไทย เปนชื่อทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริษัทมุงเนน ในการคิดคนงานโฆษณาใหมีแนวความคิดที่โดดเดน เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ ROI ® R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความ
ตองการของผูบริโภค O ( Originality) – แนวความคิดที่ไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่มและ I (Impact) –
แนวความคิดที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ
2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ไมวาจะเปนการสรางตราสินคาการวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า โดยสามารถให คํ า ปรึ ก ษาและบริ ก ารลู ก ค า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. บริษัท มีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่องไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือ
การขอเขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากร
ของบริษัทมีความชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัท มุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมี
ความเชื่อวาบุคลากรที่ดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนา
ตลอดไป
1.4 ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุน
รายใหญอยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษัททําโฆษณา
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังนี้
ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัทฯ

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.เฟมไลน
(ยอย)

86.48

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.แรพ คอลลินส
(ประเทศไทย)
(ยอย)

52.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่
รายไดคาที่ปรึกษา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินเตอร
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

33.33

ป 2556
รายได
%

ป 2555
รายได
%

ป 2554
รายได
%

364,663
39,285
26,224
430,172

84.77
9.13
6.10
100.00

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

308,010
24,875
332,885

92.53
7.47
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

2,832
27
2,859

99.06
0.94
100.00

9,942
11
9,953

99.89
0.11
100.00

14,106
4
14,110

99.97
0.03
100.00

119,784
1,901
121,685

98.44
1.56
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

360
770
106
1,236

29.13
62.30
8.57
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

1,579,545
171,023
1,750,568

90.23
9.77
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

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะการใหบริการ
บริษัทใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
โดยทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการสื่อสารและงาน
โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา
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การประสานงานกับบริ ษัทย อยและบริษั ทร ว มที่รั บผิ ด ชอบในการสื่อ สารด านอื่น ๆ ตลอดจนการประเมิน ผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจัย
ลักษณะรายได
รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2556, 2555 และ 2554
เทากับ 364.66 ลานบาท 434.84 ลานบาท และ 488.62 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้
โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ
2555
2554
2556
ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ
103.18
28.29 133.37
30.67 144.02
29.47
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา
261.48
71.71 301.47
69.33 344.60
70.53
รวมรายได
364.66 100.00 434.84 100.00 488.62 100.00
โครงสรางสื่อโฆษณา
(หนวย : รอยละ)
สื่อโฆษณา
2556
2555
2554
โทรทัศน
71.68
79.61
80.37
วิทยุ
4.52
3.87
3.03
สิ่งพิมพ
8.93
8.21
7.58
ภาพยนตร
0.10
สื่อกลางแจง และอื่น ๆ
14.87
8.21
9.02
รวม
100.00
100.00
100.00
ลักษณะของลูกคา
ในป 2556 ลูกคาของบริษัท แยกตามโครงสรางของสินคาดังนี้
งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา
ประเภทสินคา
%
32.18
- อาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องใชสวนตัว
20.33
- บานและที่ดิน
4.43
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน
7.50
- อุปกรณกอสราง
8.45
- อุปกรณเครื่องเขียน
4.65
- การแพทย
3.94
7

%
5.87
7.12
5.53
100.00

ประเภทสินคา
- สถาบันการเงิน
- พลังงานและสาธารณูปโภค
- อื่น ๆ
สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2556
ป 2555
ป 2554
76.33%
76.93%
73.34%
สัดสวนการขายที่จะขายใหลูกคารายใด > 30% 3 ปติดตอกัน
- ไมมี –

2.2 การตลาดและการแขงขัน
การตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา โดยมีกลยุทธการแขงขันดังนี้
1. บริ ษั ท มี น โยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลงานโฆษณา โดยได มี ก ารจั ด ทํ า แผนงานการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับและงบประมาณ
ในปจจุบัน จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา การใหความสําคัญกับการ
วางแผนกลยุทธทางการสื่อสารการตลาด การวางแผนงานการใชสื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนํามาซึ่ง
คุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ ใหความคุมคาดานการลงทุนทางดานการ
สื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความสนใจจาก
ลูกคารายใหม
2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรใหแกลูกคา การบริหารงานลูกคาในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด ในการทําการ
สื่อสารการตลาด บริษัทไมไดเนนเฉพาะงานทางดานโฆษณาเทานั้น หากแตยังใหบริการที่เพิ่มมูลคาใหกับลูกคา
เชนการวางแผนงานสื่อที่แตกตางออกจากวิธีการดั้งเดิม โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรร
หาสื่อใหมที่สรางสรรค การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อให
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา โดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบง
ออกเปนลูกคารายใหมที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงานในอดีตอยาง
ตอเนื่องและกลุมลูกคาเดิมที่ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ซึ่งนับไดวาการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมให
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ทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิดทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของ
บริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา
ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการและมีที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดย
ในป 2556 บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 45 ราย โดย 8 ใน 10 รายของลูกคาที่ใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปนลูกคา
ของบริษัทมายาวนานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง
บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นวาลูกคาสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต
สําหรับป 2556 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 31 ราย ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทไดมีโอกาส
เขาไปพบเพื่อแนะนําบริษัทกับลูกคารายใหม ๆ ไมวาจะเปนการไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการติดตอ
โดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแขงขันในการนําเสนอผลงานแขงกับเอเยนซี่อื่น
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา
สํ า หรั บ ป 2556 มู ล ค า การใช จ า ยเพื่ อ การโฆษณารวมทั้ ง สิ้ น 115,029 ล า นบาท เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น
เพียง 0.95% จากปกอน ที่มีการใชงบรวม 113,945 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดการ
ชะลอตัว รวมไปถึงสถานการณทางการเมืองที่ตึงเครียดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป โดยสื่อที่มีความสําคัญสูงในอดีต
มีอัตราการเติบโตที่ตํ่าลง ไดแกสื่อโทรทัศน มูลคา 69,249 ลานบาท เติบโต 1.68% และสื่อหนังสือพิมพ มูลคา
15,258 ลานบาท เติบโต 0.49% ในขณะที่หลายสื่อมีอัตราการเติบโตที่ติดลบ ไดแกสื่อวิทยุ มูลคา 6,321 ลานบาท
ลดลง 0.58% สื่อนิตยสาร มูลคา 5,518 ลานบาท ลดลง 1.38% สื่อโรงภาพยนตร มูลคา 7,519 ลานบาท
ลดลง 4.90% สื่อนอกบาน มูลคา 4,153 ลานบาท ลดลง 8.36% และสื่ออินสโตร มูลคา 2,623 ลานบาท ลดลง
4.02% โดยสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (transit) และสื่ออินเตอรเน็ต มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโต
ที่สูง โดยมีมูลคา 3,512 ลานบาท เติบโต 18.65% และ 877 ลานบาท เติบโต 53.05% ตามลําดับ
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่มีการใชงบโฆษณาสูงสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมรถยนตนั่ง
สวนบุคคล กลุมรถกระบะ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑสวนบุคคล และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน
บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิตผล
งานทางดานโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เนนคุณภาพ ดวยพื้นฐานหลักที่ใหความสําคัญกับผลงานความคิด
สรางสรรค การวางแผนกลยุทธการสื่อสาร การบริหารงานลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิต
ผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ
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1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ
3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และการบริหารขอมูล
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝาย
วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากนั้น ฝายบริหารงานลูกคาและ
ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
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
2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี –
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3. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2556 อยูในภาวะชะลอตัว ผูบริโภคมีกําลังซื้อลดลง
สงผลโดยตรงตอธุรกิจของลูกคาหลายรายของบริษัท โดยผลกระทบไดรุนแรงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก
สถานการณการชุมนุมเรียกรองทางการเมืองในกรุงเทพมหานครที่ตึงเครียดและยาวนาน ทั้งหมดสงผลใหลูกคา
หลายรายของบริษัทไดลดหรือระงับ การใชงบการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
รายไดของบริษัท
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
ในปจจุบันลูกคาระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อใหการ
สื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน และยังงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายเดียวกันภายในบริษัท
โฆษณานั้น ๆ เพื่อสงเสริมดานขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ
จากปจจัยของการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบี เวิลดไวดนั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม หากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทใน
เครือขาย ดีดีบี ทั้งหมด ก็จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปในธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัท ถึงแมโครงสรางผู
ถือหุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจควบคุมในการ
กิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท ในการบริหาร
และตัดสินใจ
บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน
บริษัทมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุน
และเมื่ อ ใดก็ ต ามที่ บ ริ ษั ท มี น โยบายในลงทุ น ในกิ จ การอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการในการ
กลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนําขอมูลในการลงทุนนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสีย่ งจากการรับลูกคารายใหม
บริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อระหวางบริษัทและลูกคาอยางระมัดระวังโดยใหมีการทําสัญญาหรือเอกสาร
รับรองในการทํางานหรือใหบริการทุกขั้นตอนที่สําคัญของการผลิตชิ้นงาน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บ
เงินไมได
บริษัทมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด เพื่อไมใหมีผลกระทบตอความเสียหายตอ
บริษัทและงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ
สํ า หรั บ ความเสี่ ย งจากการรั บ ลู ก ค า รายใหม บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งนี้ เ ป น สํ า คั ญ โดยการ
ตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบและ
นํามาพิจารณาหารือในฝายบริหารเพื่อนํามาตัดสินใจในการตอบรับการเปนลูกคาของบริษัทอยางละเอียดรอบคอบ

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
ยานพาหนะ
ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้
ตกแตงสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
ยานพาหนะ
สถานที่ประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
- ไมมี -

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
- ไมมี 12

159,185,182.50
7,079,175.73
6,372,893.57
6,015,847.52

บาท
บาท
บาท
บาท

1,081,364.27 บาท
2,176,659.12 บาท
4,597,328.55 บาท

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอืน่
6.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

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

ผูสอบบัญชี

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท
และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
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

6.2 ขอมูลสําคัญอืน่
- ไมมี –
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10.00 บาท
7.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556
ประเภท
จํานวนราย จํานวนหุน
%
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
28
3,904,353
52.06
สัญชาติตางดาว
3
824,200
10.99
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
275
2,727,947
36.37
สัญชาติตางดาว
2
43,500
0.58
รวม
308
7,500,000
100.00
รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 อันดับแรก ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556
รายชื่อ
จํานวนหุน
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
1,020,000
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
922,650
3. นายสําเริง มนูญผล
815,800
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
797,800
5. GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT
750,000
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รอยละ
13.60
12.30
10.88
10.64
10.00

รายชื่อ

จํานวนหุน
505,075
271,044
249,300
179,600
171,000

6. บริษัท โชควัฒนา จํากัด
7. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
8. นายบุญชัย โชควัฒนา
9. นายชัยลดล โชควัฒนา
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด

รอยละ
6.73
3.61
3.32
2.40
2.28

7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี –
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัท มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมานั้น บริษัท
ไดจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
สรุปไดดังนี้
ป
2555
2554
2553
2552
2551
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
เงินปนผลตอหุน (บาท)
8.00
9.00
8.00
5.00
5.00
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
60,000,000.00 67,500,000.00 60,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ
73.02%
78.66%
79.98%
63.14%
79.28%
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

17

รายละเอียดการถือหุนไขว
FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ
ชื่อบริษัท
1 การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหลานั้น
ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน
1) บ. เฟมไลน จก.
2) บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก.
2 การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 25% แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทอื่น ตอง
ไมถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%
1) บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.
2) บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จก.
3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก.
4) บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก.
5) บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอีสท จก.
3 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. อินเตอรเนชั่นแนล
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บริษัทอื่น
ถือหุนใน FE
สัดสวนที่ถือ

86.48
52.00

-

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

-

0.34
0.28
0.29

12.30
13.60
10.64

ทั้งนี้ ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการที่
บริษัทเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเนื่องจากเห็นวาเปนบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และ
ประการสําคัญคือการไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลที่ดีและสม่ําเสมอทุกป
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่ม (ลด) ป 2556 คิดเปน
ป 2555
ป 2556
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
249,300 118,500
- 367,800
4.90 249,300 118,500
2. นายวศิน
เตยะธิติ
14,850
2,250
- 17,100
0.23 14,850
2,250
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
4,000
4,000
0.05
4,000
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
3,825
3,825
0.05
3,825
5. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
2,100
2,100
0.03
2,100
6. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
271,044
- 271,044
3.61 271,044
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
8. นายอมร
อัศวานันท
9. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
10. นายอาทร
เมฆนพรัตน
11. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
12. นายชัยลดล โชควัฒนา
179,600
- 179,600
2..39 179,600
13. นายอนุพล ภูวพูนผล
14. นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
15. นายชัพ
หลิวอําพัน
16. นายพหลรัชต นนทวาทิต
17. นายพีระเดช จอยจรูญ
18. นายกองพันธ อุปถัมภรุงพงศ
19. นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
-
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1.

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่ม (ลด) ป 2556 คิดเปน
ป 2555
ป 2556
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
นายบุญชัย โชควัฒนา
6,015
500
6,515
6.52
6,015
500

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่ม (ลด) ป 2556 คิดเปน
ป 2555
ป 2556
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1. นายวศิน
เตยะธิติ
1
1
0.00
1
2. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
1
1
0.00
1
-

8. โครงสราง การจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

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

เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
วิลาสศักดานนท
ลีลาศิริวงศ
ตันติเวชกุล
วันรัตนเศรษฐ

นายวศิน
นายวิชา
นางศิริวรรณ
นางมาลี
นางชัยลดา
นายขจรศักดิ์

ตําแหนง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
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ป 2513

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ณ สิ้นป 2556
43 ป

ป 2517
ป 2556
ป 2532
ป 2543
ป 2548
ป 2545

39 ป
9 เดือน
24 ป
13 ป
8 ป
11 ป

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง

รายชื่อกรรมการบริษัท

ตําแหนง

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ
ณ สิ้นป 2556
11 ป
11 ป
3 ป
2 ป
8 เดือน

8. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
ป 2545
9. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
ป 2545
10. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
ป 2553
11. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
ป 2554
12. นายชัยลดล
โชควัฒนา
กรรมการ
ป 2556
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เลขานุการบริษัท
ป 2551
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการบริษัทรวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ การทํารายการตางๆ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทํา
บัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง
6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว
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8. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
9. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
10. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจฝายบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท
แตละทาน สรุปไดดังนี้
จํานวนครั้งที่เขา จํานวนครั้งที่เขา
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ประชุม
ประชุมสามัญ ผู
คณะกรรมการ
ถือหุน
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
ประธานกรรมการและ
8/9
1/1
กรรมการผูอํานวยการ
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
4/9
1/1
3. *นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
6/9
1/1
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการผูจัดการ
8/9
1/1
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการ
9/9
1/1
6. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
9/9
1/1
7. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
8/9
1/1
8. ** นายชัยลดล โชควัฒนา
กรรมการ
6/9
0/1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
8/9
1/1
10. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
5/9
1/1
11. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
9/9
1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
9/9
1/1
หมายเหตุ: * นายวิชา ลดาลลิตสกุล เขาดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
** นายชัยลดล โชควัฒนา เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
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8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผูบริหารจํานวน 13 ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
3. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงิน
4. นายชัพ
หลิวอําพัน
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
5. นายพีระเดช
จอยจรูญ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
6. นายพหลรัชต
นนทวาทิต
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
7. นายกองพันธุ
อุปถัมภรงุ พงศ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
8. นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
9. นายอนุพล
ภูวพูนผล
ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
10. ดร. สมชาติ
วิศิษฐชัยชาญ
ผูอํานวยการฝายวางแผนกลยุทธและวิจัย
11 นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย
12. นายอาทร
เมฆนพรัตน
ผูจัดการทั่วไป
13. นางพรวิไล
ปนวนิชกุล
ผูจัดการฝายบัญชี
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการ
รองกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการ
ฝายความคิด
สรางสรรค

ผูอํานวยการฝาย
บริหารธุรกิจ

ผูอํานวยการ
ฝายวางแผนกลยุทธ
และฝายวิจัย

ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน

ผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย

ผูจัดการทั่วไป

8.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป
ของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 12 คน
จายเปน บําเหน็จกรรมการ
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมเปนเงิน
รายชื่อ

บําเหน็จกรรมการ
(บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

3,600,000.00 บาท
728,000.00 บาท
225,000.00 บาท
82,000.00 บาท
4,635,000.00 บาท
เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(บาท)

นายบุญชัย
โชควัฒนา
500,000.00
64,000.00
นายวศิน
เตยะธิติ
300,000.00
32,000.00
นายแดน
ศรมณี
300,000.00
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
200,000.00
72,000.00
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
300,000.00
72,000.00
12,000.00
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
300,000.00
64,000.00
9,000.00
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
300,000.00
64,000.00
60,000.00
นายอมร
อัศวานันท
300,000.00
40,000.00
45,000.00
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
300,000.00
72,000.00
60,000.00
16,000.00
นายสรโชต
อําพันวงษ
200,000.00
16,000.00
นายอาทร
เมฆนพรัตน
300,000.00
64,000.00
9,000.00
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
300,000.00
72,000.00
60,000.00
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
48,000.00
12,000.00
นายชัยลดล
โชควัฒนา
48,000.00
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
12,000.00
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
12,000.00
รวมทั้งสิ้น
3,600,000.00
728,000.00
225,000.00
82,000.00
คาตอบแทนผูบริหาร จํานวน 13 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2556 ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 29,199,439.00 บาท
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คาตอบแทนอื่น
- ไมมี –
8.5 บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 174 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก
ดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
39 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
26 คน
- ฝายโปรดักชั่น
26 คน
- ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ
11 คน
ป 2556 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 108,500,932.00 บาท (ไมรวมพนักงานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มา
ใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวน
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2556 บริษัทไดรับ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2556 อยูในระดับ “ดีมาก”
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 ผลประเมิ น คุณ ภาพการประชุ มผู ถื อ หุน สามัญประจํ า ป 2556 อยู ในระดับ “ดีเ ยี่ ย ม+สมควรเป น
ตัวอยาง”
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการไดพิจารณาและ
มีมติใหปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CorporatebGovernance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) ประกอบดวย
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษั ทมี ความเชื่ อมั่ นว าการมีระบบบริห ารจัด การที่ ดี โปรง ใส และตรวจสอบได
ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพ
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางให
องคกรมีภูมิคุมกันที่ดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง ได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให ก รรมการบริ ษั ท
ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ โดยบริ ษั ท ได แ จกจ า ยให แ ก กรรมการบริ ษั ท
ผูบริหาร พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทาง
เดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่
ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท
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6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวย
การรับฟงและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลู กฝ ง คุณ ธรรม จริ ย ธรรม สร างจิ ตสํ า นึก อั นดี ง าม ปฏิ บัติ ต อ พนั กงานด ว ยความเป น ธรรม
ตลอดจนมุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน
11. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ด ว ยความรอบคอบและมี เ หตุ ผ ล โดยยึ ด ถื อ
ประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้ง
หลักการกํากับดูแลกิจการ แบงเปน 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมี
การกระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุน อยาง
เปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่
เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถ ือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถอื หุน
สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถอื หุน เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
1.2) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซต
ของบริษัท
1.3) คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
คําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการ
เดินทาง
1.4) คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจํา
ทุกป มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ
1.5) คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษทั เปนรายบุคคล และมี
การใชบัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
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1.6) คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท
1.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต
ละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบน
เว็บไซตของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษทั ยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน โดยไมละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทได
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอ มูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผล
การดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือ
หุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
(2) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอื หุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน เปนประจําทุก
ปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการ
เขารวมประชุมของผูถือหุน
ในป 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ ที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ หอง
ประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป
เพื่อไมใหผูถือหุนสับสนพรอมแนบแผนที่ไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุม
สามัญผูถือหุนและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาประมาณ 5 สัปดาห
กอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอย
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบขอมูล
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ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้ง หมดที่มี ขอ ขอ มูลเหมื อ นกับขอ มูล ที่บริ ษัท ส งใหผู ถือหุ นในรู ปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ใน
เว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตั้งแตวันที่ 22
มีนาคม 2556 เพื่อให ผูถือ หุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขา ถึงขอมูลได โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเ วลา
พิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอ ม
ขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการ
ประชุม ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่
จัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน โดยสง
วันที่ 11 เมษายน 2556 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2556
กรณี ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ บริ ษั ทได จั ด ส ง หนั ง สื อ บอกกล าวนั ด ประชุ ม พร อ มเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ซึ่ ง มี ก ารแปลเป น ภาษาอั ง กฤษไปพร อ มกั บ ชุ ด ภาษาไทย นอกจากนี้ ผู ถื อ หุ น สามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
วันประชุมผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเขารวมประชุม 11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67
ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย เขารวมประชุมครบทุกทาน ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝาย
บัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการ
บันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมทั้งผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุน
ไวในรายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com
2. บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น อย า งเท า เที ย มกั น ทุ ก ราย เมื่ อ ถึ ง เวลาประชุ ม กรรมการ
ผูจัดการไดแจงจํานวนสัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุมและ
แนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พรอมทั้งมอบหมายให นางสุรีย หมื่นนรินทร
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เลขานุการบริษัทชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระ
ตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะได
อยางเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode ทั้งเห็นดวย ไม
เห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทไดใชระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจนับ
คะแนนในแตละวาระใชระบบ Barcode มีผูสอบบัญชีรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความ
โปรงใส นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละ
วาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/
ผูรับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับ
คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด
ที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ ในป 2555 การลงคะแนนเสียงของผู
ถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 ที่บริษัท เผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัท
4. บริษัท ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมี
การเพิ่ม วาระอื่นนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดย
ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
5. บริษัท มีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผูถือ
หุนสามารถติดตอไดที่เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผาน เว็บไซตของบริษัท
6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
(ก) การจายเงินปนผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงิน
ปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่จายกับนโยบาย
และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมระบุวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
(ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัท ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัท
เปนรายคน และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ
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ตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมี
ข อ มู ล เบื้ อ งต น ของบุ ค คลที่ เ สนอให เ ลื อ กตั้ ง จํ า นวนบริ ษั ท ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณี เปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมใน
ปที่ผานมา และจํานวนวาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
(ค) ค า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท : บริ ษั ท ยั ง ไม มี ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
คาตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวนเงิน
คาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุม
ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจํานวนเงินที่จายใหแก
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เปนรายบุคคล ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท
(ง) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัท เสนอชื่อ
ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่
ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และ
ค า บริ ก ารอื่ น ที่ มี ก ารรั บ บริ ก ารจากสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด
นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ในระดั บ เดี ย วกั น โดยผ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หลังวันประชุมผูถือหุน
บริ ษั ท จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษอย า ง
ละเอียด ชัดเจนครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุด
ยอย ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน
บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระทั้งเห็นดวย 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
2.1) คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุน
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2) คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ผู ถื อ หุ น ที่ ไ ม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือ
หุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถือหุน
2.3) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2.4) คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสง
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น และเอกสารประกอบการประชุ ม เพื่ อ การพิ จ ารณาล ว งหน า โดยได จั ด ทํ า ฉบั บ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ
2.6) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการ
ปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
2.7) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
การประชุมผูถือหุน
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุน
มีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมตาม
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หลักกเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัท สงหนังสือบอก
กลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 15 วัน โดยสงวันที่ 11 เมษายน 2556
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเปน
ขอมูลเดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลกอนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องสําคัญ 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
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. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ
และแตงตั้งให คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ในป 2556 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
ราย
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
ผูถือหุนเขาประชุม
เขาประชุมดวยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบใหกรรมการตรวจสอบ
- มอบใหผูอื่น
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308
67
18
49
49

หุน
7,500,000
5,690,884
1,674,819
4,016,065
4,016,065

%
100.00

75.88
22.33
53.55
53.55

5.

บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิด

คาใชจาย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสทิ ธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออก
เสียงอยางเต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และ
ใหสิทธิผูถือหุน ที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการ
พิจารณา และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุม
และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส
การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ
ผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย มี
ความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และทรัพยสินของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใด ใหทํา
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.com เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามที่กําหนด
การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัท มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาส และกําหนดใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาให
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัท ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ในป 2556 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซื้อ
ขายในชวงเวลาที่หาม
นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดยกําหนด
หลักเกณฑใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสีย ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
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ทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ในป 2556 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการ
กําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
มีการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไม
ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระ
ในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใคร
บางที่จะตองออกจากหองประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การ
กําหนดราคามูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หาก
มี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนด และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดยคํานึง
ถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม
ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวง
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
3.2) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวน
หนึ่งของรายงานประจําป
3.3) คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเรือ่ งที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่
ไมไดรับความเปนธรรม โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสุรีย หมื่นนรินทรโทรศัพทสายตรง 02354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
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3.4) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน
หรือผูแจงเบาะแส ในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1) คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตอง โปรงใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่
รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของ
บริษัท โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทางอื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
4.2) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม
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 ขอบังคับตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ 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 เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสาร ตามที่นักลงทุน
และผูเกี่ยวของที่สนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550
หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลได
งายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
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สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น
บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด า นการจั ด การ ด า นการปฏิ บัติ 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. เปดเผยขอ มูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขา
ประชุม เปนตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปด ชองทางให ผูมีส วนไดเ สียสามารถแจ งเบาะแส หรือ ใหขอมู ลในประเด็ นที่สํ าคั ญ
เกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและ
ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอ
ผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการ
ปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
กรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู มี
กรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.3) คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
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5.4) คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตํ า แหน ง ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ เพื่ อ แบ ง แยกบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5.5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ตามกฏหมาย และตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
5.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
5.8) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงานอยางตอเนื่อง
5.10) คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความ
เปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวน
ไดเสีย
5.11) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
5.12) คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายสนั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
5.13) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่
จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึง
ผลการประชุม
5.14) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่
จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายที่กํ าหนด และในกรณี ที่จํ าเปน คณะกรรมการบริษั ทอาจจั ดใหมี ความเห็ นอิ สระจากที่ ปรึ กษา หรื อ ผู
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
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5.15) คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.16) คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร ห า มทํ า การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5.17) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
5.18) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
5.19) คณะกรรมการบริ ษัทจัด ตั้งหน วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เปนหน วยงานหนึ่ง ภายใน
บริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
5.21) คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงาน
ทางการเงินเสนอไวในรายงานประจําป
5.22) คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการ
แตละคณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
5.23) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ
เพื่อการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5.24) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปน
ครั้งแรก
5.25) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัด
ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน
ในปกอนหนานี้คือ ป 2555 ฟารอีสท ดีดีบี ถือเปนจุดเริ่มตนในการใหความรูดานสื่อดิจิตอล ใหกับ
พนักงานทุกคนไดเขาใจ โดยเนนที่พื้นฐาน เนื่องจากสื่อดิจิตอลมีความหลากหลายในรูปแบบ ตอมาในป 2556 การ
อบรมพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงาน ก็ยังคงใหความสําคัญในการใหความรูของสื่อดิจิตอลตอเนื่อง เนน
เรื่ อ งการนํ าไปใช กับแคมเปญการสื่ อ สารทางการตลาดกั บลู ก คา ส ว นการอบรมเสริ มทั กษะด านอื่ น ๆ ที่ช ว ย
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เสริมสรางความสําเร็จใหกับผลงานของบริษัท และการเพิ่มคุณภาพการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพ ทาง
บริษัทฯ ยังคงจัดใหมีอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
1. ประเภทสื่อดิจิตอล สงเสริมการใหความรู พัฒนาศักยภาพดานดิจิตอล สงพนักงานระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการรวมการสัมมนาที่องคกรภายนอกจัด ไดแก
- Digital Marketing Summit 2013 จัดโดย Nation Broadcasting Corporations ที่โรงแรม Grand Center
Point Terminal 21 โดยมีบุคคลากรผูทรงคุณวุฒิในวงการมาใหความรู การจัดอบรมนี้มีขึ้น 2 วัน
- Adman Symposium - Digitization Trends...The Next Big Thing จัดโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแหง
ประเทศไทย อบรมที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- FOMO Marketing Era - Fear Of Missing Out จัดโดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย วันนักการ
ตลาด ที่ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิติ์
- Practical Digital Marketing 2013 (MAT) จัดโดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย อบรม 2 วันโดย
เชิญนักการตลาด นักการสื่อสารยุคดิจิตอลมาใหความรูและเสวนา จัดที่ โรงแรม Grand Center Point ราชดําริ
- The Best of Global Digital Marketing จัดโดย บริษัท Plannova ที่โรงแรม The Davis โดยมี
กรณีศึกษาจากแบรนดดัง ๆ มาชวยเสริมสรางความเขาใจในการทําแคมเปญใหประสบความสําเร็จ
- “Hakuhodo Digital Boot Camp” การจัดสัมมนาและเวิรคชอปที่จัดโดย Hakuhodo Japan โดยทางการ
เชิญผานพันธมิตรทางธุรกิจเราคือ บริษัท Media Intelligence Co.Ltd การสัมมนาครั้งนี้เปนการอบรมใหความรูพื้นฐานดาน
ดิจิตอลแกพนักงานในกลุม

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาที่ทางบริษัทฯ เปนผูจัดเชิญบุคคลากรผูทรงคุณวุฒิมาให ความรู
เพิ่มเติมดานสื่อดิจิตอลนี้ดวยเชนกัน ไดแก
- “Next , what’s Digital TV ?” โดยเชิญผูบริหารสูงสุดของ NBC ( Nation Broadcasting Corporations
) มาใหความรูความเขาใจแกพนักงานในเครือ Far East Group ทั้งหมด
- “Managing Social media During Tough Times” สวนหนึงของ Digital Academy ป2 โดยเชิญ
วิทยากรจาก Digital Academy ภาคแรกมาบรรยาย
- “Online Trend and Marketing Strategy 2013” โดยทาง Winter Agency เปนผูมาใหความรู นําเสนอ
พรอมกรณีศึกษา การบรรยายครั้งนี้ ทางบริษัทฯ เชิญลูกคากลุมหนึ่งมารวมรับฟงเพื่อสรางความเขาใจ และเสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางลูกคาและเอเยนซีดวย
- “Integrated Offline & Online Media” โดยคุณบรรณพนต พูลสวัสดิ์ Webmaster ของ Daydev
แบงปนใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธการผสานสื่อดิจิตอล กับสื่อหลัก ทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
2. ประเภท เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพใหการทํางาน
- “ASEAN..The New World Power” การบรรยายแคมเปญการตลาดที่ประสบความสําเร็จในอาเซียน
โดยนักการตลาดชั้นนําของอาเซียน วัตถุประสงคเพื่อตอนรับการเขาสู AEC ในอีกไมนานความสําเร็จระดับอาเซียน การ
บรรยายนี้จัดโดย สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
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- From Idea to market” การออกผลิตภัณฑใหมดวยกลยุทธที่พรอมโดนใจกลุมเปาหมาย ที่ตองใชพลัง
ความคิดสรางสรรค และความคิดแนวใหมถึงจะประสบความสําเร็จ จัดโดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
- “Strategic Marketing Planning” วางตลาดอยางไรถึงจะแตกตางและเดนดัง จัดโดยสมาคมการตลาด
แหงประเทศไทย
- “Passion” คืออะไร ทําไมนักคิดนักสรางสรรคถึงตองเขาใจ เขาถึงและนําแรง บันดาลใจจากคํา ๆ นี้
มาจุดประกายไอเดียใหได โดยคุณสุรชัย พุฒิกุรังกูร จาก Illusion สตูดิโอ เจาของงานรางวัลเวทีโฆษณาระดับโลกเชน
คานส
- “ Creative Audio Advertising – Sound of your Brand” โดย Tony Hertz ครีเอทีฟระดับโลกชาว
อังกฤษ ผูสรรคสรางงานสปอตวิทยุที่โดงดังและรับรางวัลมาแลวทั่วทุกเวทีระดับโลก
- “Media Scene” บรรยายภาพรวมของสื่อปจจุบันและอนาคต โดย MI , พันธมิตรทางธุรกิจของ Far
East Group
- “มองขาด....โอกาสเกิด” จัดโดยสมาคมผูกํากับศิลปบางกอก B.A.D.
เชิญผูเชี่ยวชาญความคิด
สรางสรรคในดานตางๆ มารวมแบงปนเพื่อสรางแรง บันดาลใจใหเด็กรุนใหม
- “Motion Graphic” เพิ่มทักษะการเรียนรูพื้นฐานการสรางสรรค Motion Graphic
- “R.O.I. Workshop 2013” การอบรมวิธีการเขียนบรีฟโดยใช R.O.I. โดย วิทยากรภายในบริษัท
- “Landmark Forum” การอบรมเพื่อใหรูจักตนเอง เพื่อความเขาใจในตนเองและการอยูรวมกับคนใน
สังคม
- “Let’s photo” โดยอาจารยสงคราม โพธิวิไล ผูทรงคุณวุฒิดานการถายภาพของประเทศ ใหความรู
พื้นฐานการใชกลอง และการออกปฏิบัตินอกสถานที่
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
1.1) ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อ
สรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปน
ธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจตอผูถือหุน อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือ
หุนอยางเหมาะสม
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4. รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้ง
สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวของโดยไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําป
6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน
8. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน
11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิน
ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
1.2) ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจ
สําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการผลิ ต และบริ ก าร ที่ ป ลอดภั ย ต อ ผู บ ริ โ ภคและเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาดานบริการ และคิดคนนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณา
ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไม
ปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดย
มิชอบ
4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคา
ทั้งทางตรงและทางออม
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5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการ
ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน
พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
1.3) คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบน
พื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ให
รีบเจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอตกลงทางการคา
1.4) คูแขง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
1.5) เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความ
เชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2. ฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
ที่ดี
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4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปน
การลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
1.6) พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ของบริษัท โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทํางานตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ
2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัท
3. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทาง
เพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให มี ก ารฝ ก อบรม แลกเปลี่ ย นความรู เพื่ อ พั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคน
5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริษัท
6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน
ซึ่ ง ข อ เสนอต า งๆ จะได รั บ การพิ จ ารณาและกํ า หนดวิ ธี ก ารแก ไ ข เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ทุ ก ฝ า ยและสร า ง
ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
9. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอม
การทํางานโดยคํ านึง ถึง หลักความปลอดภั ย อาชีว อนามัย เพื่อ เปน การสง เสริ มและยกระดั บคุณภาพชีวิต ของ
พนักงาน
10. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม
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1.7) ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษั ทดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ พึ ง มี ต อ
ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่
ดี โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมใน
ชุมชนและสังคม
2. ปลูก ฝงจิ ตสํา นึกความรับผิ ดชอบตอ ชุมชนและสังคมโดยส ว นรวม ใหเ กิดขึ้ นใน
บริษัทและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
4. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
5. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
6. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
1.8) สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยมี
การกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและ
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มี
มาตรการบํ า บั ด และฟ น ฟู การทดแทน การเฝ า ระวั ง ดู แ ลและป อ งกั น ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.9) ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการ
ใดๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย
2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ในแตละ
ประเทศ หรือทองถิ่น
2. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ เปน
ธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน
สําคัญ กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) ยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อันเปน
การขัดผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด
3) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กําหนด
4) กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน หามทํา
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5) กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
6) ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ
7) การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้น
ความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย
3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยาง
เปนธรรม อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียม
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ประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ
อยางหนึ่งอยางใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลคาเกินกวา
ปกติวิสัย ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2) กรณี ไ ด รั บ มอบหมาย หรื อ ได รั บ อนุ ญ าตจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาให ไ ปช ว ยเหลื อ หน ว ยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการทั่วไป
เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน
3) กรณีที่ตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอื่นใด ที่ตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยง
รับรองในนามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน
4) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม
4. การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
2) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น
ตางๆ
3) หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือ
ยอมรับซึ่งทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
4) ห า มกรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ให ห รื อ เสนอที่ จ ะให ท รั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายหรือ
โดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน
5) จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
6) จัดให มีชอ งทางในการสื่อ สารเพื่อ ใหพนั กงานและผูที่มีส ว นเกี่ยวข องสามารถที่จ ะแจ ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุก
เบาะแสที่มีการแจงเขามา
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ทั้งนี้บริษัทไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณที่จะไมมีสวนรวมในการคอรรัปชั่นรวมกับ แนวรวม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยมีขอตกลงซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังนี้
1) จะจั ด ให มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต ภายในบริ ษั ท รวมถึ ง การนํ า
นโยบายการตอตานการทุจริตและแผนการกํากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดใหมีคูมือ/แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจแกผูบริหารและพนักงาน
2) จะเป ด เผยและแลกเปลี่ ย นนโยบายภายใน ประสบการณ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และแนวทาง
ความสําเร็จในการสนับสนุนใหเกิดการทํารายการทางธุรกิจอยางมีคุณธรรม ถูกตองและโปรงใสในประเทศ
3) จะรวมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ โดยการ
สรางแนวรวมปฏิบัติ และการเขารวมในกิจกรรมตอตานการทุจริต
5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา
2) ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาว
ไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
3) เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4) ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทาง
ปญญาของบริษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนให
บริษัท ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด
6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2) ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน
3) ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือ
เรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4) จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยาง
เปนธรรม
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7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอสุขภาพ
ของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
2) สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐาน
การทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ในการทํ า งานที่ ส อดคล อ งตามความเสี่ ย ง ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง สภาพการทํ า งาน
สภาพแวดลอม วิธีการทํางานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3) มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและ
ผูเกี่ยวของ
4) สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานไดอยางยั่งยืน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ภายใตกรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1) ปฏิ บัติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา
ประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
4) ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี
เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
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5) ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร รวมทั้ง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6) หามกรรมการบริษัท และผูบริหาร ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
7) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเกี่ยวของ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
พนักงาน
1) สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติงาน
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน
2) ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศตางๆ ที่
เกี่ยวของ
3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เปนเลิศ รักษา
ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท
4) รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก
5) หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6.) ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7) ยึ ด มั่ น ในการทํ า งานเป น ที ม ช ว ยเหลื อ สามั ค คี และเคารพในสิ ท ธิ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ
ประโยชนของบริษัทและพนักงาน
8) ปฏิ บั ติ ต อ ผู ร ว มงานด ว ยความมี น้ํ า ใจและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ อั น ดี ไม ก ล า วร า ยต อ ผู อื่ น โดย
ปราศจากความจริง รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ซื่อสัตย สุจริต ไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น โดยอาศัยหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท
10) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตองาน หรือทรัพยสินของบริษัท
11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใชสิทธิ
ทางการเมืองอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัท และทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลภายนอก
2) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหาย ชํารุด หรือนําไปใชในทางที่ผิดเสมือน
วิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
3) ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน
4) ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด สอดแนม แกไขแฟมขอมูลของผูอื่น หรือสรางหลักฐานที่
เปนเท็จ อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสาร และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล
5) ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6) เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของ
บริษัท
7) ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชน
สวนตัวหรือประโยชนของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8) รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
9) ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนดและเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานที่เกี่ยวของตองดูแลใหมีการ
ทําลายดวยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีส วนได เสีย ในการแจงเบาะแส หรือ ข อ
รองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่
พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัท
กําหนด
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บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัท
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1) ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย
2) บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
4. การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหรับทราบเขาใจ
และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว หากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมี
ขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือ
คําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนที่สิ้นสุด
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการแบงแยกหนาที่และความ
รับผิดชอบใหแกคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดยอยมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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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 เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทํ า ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 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
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข า รว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2. นายอมร อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3/4
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
4/4
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
4/4
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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. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความ
ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2556 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละราย สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4/4
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4/4
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
3/4
5.*นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
3/3
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รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
4/4
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
4/4
หมายเหตุ : *นายอาทร เมฆนพรัตน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
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
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
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 ปรึ 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
หรือ บริษัทยอ ย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
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
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ในป 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อ
คุณสมบัติ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
2. นายอมร อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการ
เลือกตั้งตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปน
จํานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
4 ทาน
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด
ไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการ ในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
หนาที่ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก.
นายบุญชัย โชควั ฒนา นายวศิ น เตยะธิ ติ นางชัย ลดา ตั นติ เวชกุล นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กลุม ข.
นายอาทร เมฆนพรัตน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นายชัยลดล โชควัฒนา
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
กรรมการใน กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
59

คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการ
บริษัทพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท ว า งลง (นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ) ให
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทน
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ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตน
แทน
2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจ
ลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่
ถืออยูโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเชื่อ
ว า ความสามารถทางธุ ร กิ จ และความเชี่ ย วชาญของกรรมการบริ ษั ท แต ล ะคนไม ไ ด ขึ้น อยู กั บ อายุ ตราบเท า ที่
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัท แทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน มี
การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของบริษั ทนั้ น ๆ เพื่ อ รายงานใหค ณะกรรมการบริ ษัท รั บ ทราบอย า งสม่ํ า เสมอ
ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูพิจารณาวาบริษัทที่ไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะไดสงบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอม
ทั้งกําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2556 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
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บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม
คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี –

440,000.00 บาท
145,000.00 บาท
93,000.00 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนดไว สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผยไวขางตน
- ไมมี -

10. ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
ในป 2556 นี้นับเปนปที่ 6 ที่ทางบริษัทฯ ไดรวมกับลูกคาของบริษัทฯ ในการนํางบประมาณสวนหนึ่งไป
รวมพัฒนาและสงเสริมเยาวชนผูดอยโอกาสในตางจังหวัด สําหรับครั้งนี้ บริษัทฯ ไดมุงเนนความสําคัญกับการอาน
ชวยสรางความนาสนใจใหกับโลกการเรียนรูของเด็ก ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สามารถไปทํากิจกรรมกับ
เด็ ก นั ก เรี ย นได และเป น โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การดู แ ล เอาใจใส ใ นระดั บดี จ ากผู บริ ห ารของโรงเรี ย น เพื่ อ ให ก าร
สนับสนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปนี้ไดคัดเลือก 2 โรงเรียนคือ
1. โรงเรียน วัดคลองโพธิ์ หมู 7 ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก
มีนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปที่ 6 จํานวนรวม 50 คน
คุณครู 3 คน รวมผูอํานวยการโรงเรียน ครูจางสอน 2 คน
2. โรงเรียน วัดโคกลําดวน หมู 9 ถ. หนองเตย – โคกลําดวน ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก
มีนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล – ประถมการศึกษาปที่ 6 จํานวนรวม 32 คน
คุณครู 2 คน ผูอํานวยการ 1 คน ครูจางสอนอีก 1 คน
กิจกรรมที่บริษัทฯ ทํา ใชชื่อวา “ Far East DDB เติมหนังสือใหตูวิเศษ” เชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ
ชวยกันคัดเลือกหนังสือที่มีทั้งนิทาน เพื่อเสริมสรางจินตนาการและสรางความดึงดูดใจในการอานใหกับเด็ก ๆ รวม
ไปถึง หนังสื อประกอบการเรียน หนังสื อ เหลานี้ไ ดรับทั้ งจากการรวมบริจาคจากพนักงาน และจากการนํางบ
ของขวัญปใหมของลูกคาไปรวมจัดซื้อเพิ่มเติม
นอกจากหนังสือ ก็ยังเพิ่มอุปกรณการเรียน เชน พวกแผนภูมิ แผนที่ ธงชาติอาเซียน ตอนรับการเขาสู AEC
รวมไปถึงการรวมบริจาค ขาวสาร อาหารแหงจากพนักงานของบริษัท ดวย
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สําหรับการรวมทํากิจกรรมของพนักงาน บริษัทฯ ไดเลือกไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนแรก คือ โรงเรียน วัด
คลองโพธิ์ ซึ่งมีจํานวนนักเรียนมากกวา โดยในสวนกิจกรรมประกอบไปดวย
- การชวยกันจัดหองสมุดใหเด็กนักเรียนใหม
- รวมเลานิทานใหเด็กนักเรียน รวมสนุกเปนตัวละครกับพี่ ๆ
- แบงปนความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยผานนิทานอาเซียน
- เลนเกมส
- เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกไอติม แจกขนม
- แจกชุดเครื่องเขียน
สวนโรงเรียนที่ 2 คือโรงเรียนโคกลําดวน ทีมพนักงานก็ไดนําหนังสือไปใหชุดใหญ รวมไปถึงอุปกรณ
การศึกษา ชุดเครื่องเขียนใหเด็ก รวมไปถึงขาวสาร อาหารแหงเชนกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอรตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการ ตามแนวทางที่
กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยไดนําผลการ
ตรวจสอบไปปรึกษารวมกับผูบริหารของหนวยงานผูรับการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงและปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งมาตรการในการปองกันและการแกไขปรับปรุง กอนรายงานเปนบันทึก
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงตามลักษณะ ความเหมาะสม และประเภทความเสี่ยงโดย
ประเมินจากปจจัยภายใน และภายนอก เพื่อหามาตรการปองกัน พัฒนา ปรับปรุง และขยายผลของการพิจารณา
ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได และไม
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจํา
ทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 191 (2/2557) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2556 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 สวน
คือ
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1. องคกรและสภาพแวดลอม
องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทมีลักษณะที่ทําใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน มีการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน คํานึงถึงความเปนธรรมตอ พนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน สังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไวอยูเปนประจํา เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น มีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ นอกจากนี้ มีการกําหนดนโยบาย
ในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ของ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งชวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ปองกันการใชอํานาจหนาที่ในการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือเกินอํานาจ
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายใน มีการสื่อสารให
ผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ การดําเนิน
กิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อหามาตรการปองกัน
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทเปนสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจในการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละ
ระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนประจําทุกเดือน และติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
ใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติง าน
ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานรวบรวมและ
จัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร มีระบบงานตาง ๆ
เชน บัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซื้อ-จัดจาง การเปนนายหนาตัวแทนทํา
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โฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะเชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถ
ควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใชเพื่อประกอบการตัดสินใจได
ทันเหตุการณ บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร และระบบฐานขอมูล โดยมี
โปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารองขอมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและ
ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่ และรายงานผลการตรวจสอบ
พรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
2556 ไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม
ผูสอบบัญชีของบริษัท ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวขางตน
11.2 ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งไปจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวดวย ทั้งนี้ ใหแนบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)
- ไมมี 11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย ผูจัดการตรวจสอบภายใน ( ทั้งนี้ ไดแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )
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12. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในป 2556 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติและยุติธรรมที่บริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคา
คาบริการเปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 181 (1/2556) เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2556 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 4,722,000.00 บาท
 กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังนั้นลักษณะการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา
และรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาทั่วไป
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2556 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
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ
กรรมการรวมกัน
”

คาเชารับ
(บาท)
2,318,400.00
1,245,700.00

”

48,000.00

”
”
”
”

60,000.00
36,000.00
168,000.00
185,401.75
4,081,179.16
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คาที่จอดรถรับ
(บาท)
97,200.00
12,000.00

คาทีป่ รึกษารับ
(บาท)
210,000.00
180,000.00

109,200.00

390,000.00

เกณฑการคิดคาตอบแทน
 คาเชารับ/คาที่จอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช
ประโยชนทรัพยสิน
 คาที่ปรึกษารับ: คํานวณจากตนทุนบวกกําไรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากงาย
และขอบขายของการใหบริการ
2. การซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการบานทิวทะเล ชะอํา – หัวหิน
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 186 (6/2556) เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2556 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหองชุดในคอนโดมิเนียม โครงการบานทิวทะเล ชะอําหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท รวมอิสสระ จํากัด จํานวน 2 หอง เนื้อที่หองละ 70.46 ตารางเมตร รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 11,643,740.00 บาท เพื่อใชรับรองแขกและเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภททรัพยสินและบริการ เกณฑที่ใชในการพิจารณาขนาดของรายการ (ตามมูลคาของสิ่งตอบแทนเทียบกับ
มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ไดคาสูงสุดเทากับรอยละ 1.40% บุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงคือ นายบุญชัย โชควัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
และกรรมการผูอํานวยการ ในบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และเปนกรรมการในบริษัท รวมอิสสระ จํากัด
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13 .ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ขอมูลงบการเงินรวม
รายไดจากคานายหนาและบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไรรวมสําหรับป
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2556
675,206
768,139
307,468
123,829
106,614
1,262,125
348,251
913,874

ป 2555
689,364
772,636
371,871
151,845
123,206
1,393,280
499,941
893,340

('000 บาท)
ป 2554
677,526
757,780
380,943
156,281
114,953
1,216,107
402,016
814,091

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
2.18
2.09
2.23
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
2.10
2.05
2.23
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.38
0.36
0.17
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
4.81
4.22
4.44
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
6.00
4.41
5.26
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
45.54
53.94
56.23
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการ
15.79
17.87
16.97
และคานายหนา (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
8.45
8.84
9.62
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
11.67
13.79
14.32
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
13.60
15.68
14.95
เงินปนผลตอหุน (บาท)
*7.00
8.00
9.00
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
122.19
119.45
108.69
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเดือน เมษายน 2557
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นภายใตนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใชดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทาน
ขอมูลทางการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
คําอธิบายและการวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว และผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทําใหคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อไดวางบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการผูจัดการ
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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 พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแส เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน 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
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ งบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัท
ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับ งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป เพื่อจัดทํา
และนําเสนองบการเงินนี้ ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่แสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบ ไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาว ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 (กอนปรับปรุง) และงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 (กอนปรับปรุง) ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 และวันที่ 28
กุมภาพันธ พ.ศ.2555 ตามลําดับ โดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข

(นายอธิพงศ อธิพงศสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2557
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ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

%

2554

%

31 ธันวาคม 2556

%

31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

1 มกราคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

2554

%

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

247,666,954.68

19.62

277,824,975.02

19.94

78,719,913.94

6.39

78,719,913.94

6.47

106,984,329.69

13.13

111,838,051.51

11.89

24,661,744.53

2.76

24,661,744.53

2.79

98,006,529.58

7.77

133,148,624.25

9.56

273,793,155.44

22.22

273,793,155.44

22.51

98,006,529.58

12.03

133,148,624.25

14.16

193,793,155.44

21.65

193,793,155.44

21.94

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

245,734,879.38

19.47

474,191,839.78

34.03

455,284,788.45

36.94

455,284,788.45

37.44

137,427,178.16

16.87

298,588,542.90

31.75

339,884,334.06

37.97

339,884,334.06

38.48

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ

23,216,002.54

1.84

17,135,066.62

1.23

1,236,132.57

0.10

1,236,132.57

0.10

2,110,606.78

0.26

4,937,656.32

0.53

1,181,198.92

0.13

1,181,198.92

0.13

614,624,366.18

48.70

902,300,505.67

64.76

809,033,990.40

65.65

809,033,990.40

66.53

344,528,644.21

42.29

548,512,874.98

58.33

559,520,432.95

62.51

559,520,432.95

63.35
0.45

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

15,500,000.00

1.23

5,513,500.00

0.40

5,998,021.00

0.49

5,998,021.00

0.49

12,000,000.00

1.47

4,876,500.00

0.52

3,998,021.00

0.45

3,998,021.00

128,430,278.45

10.18

98,590,731.19

7.08

81,573,264.69

6.62

80,050,134.29

6.58

12,325,137.31

1.51

12,063,132.07

1.28

12,063,132.07

1.35

12,063,132.07

1.37

-

3,459,400.00

0.42

3,459,400.00

0.37

3,459,400.00

0.39

3,459,400.00

0.39

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

297,464,766.33

23.57

175,423,551.75

12.59

121,575,642.78

9.87

121,575,642.78

10.00

247,666,142.91

30.40

175,423,551.75

18.66

121,575,642.78

13.58

121,575,642.78

13.76

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

186,508,451.26

14.78

195,571,153.68

14.04

199,220,026.10

16.17

199,220,026.10

16.38

178,653,099.32

21.93

183,401,468.04

19.50

182,565,629.86

20.40

182,565,629.86

20.67

15,849,390.48

1.26

15,647,533.06

1.12

14,751,102.26

1.20

-

-

12,606,965.77

1.55

12,477,403.27

1.33

11,823,716.47

1.32

-

3,521,883.27

0.28

-

-

-

3,247,616.98

0.40

-

-

225,881.62

0.02

0.02

102,376.64

0.01

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีถกู หัก ณ ที่จายรอขอคืน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

233,881.62

0.02

229,612.46

0.02

229,612.46

102,376.64

0.01

647,500,651.41

51.30

490,980,351.30

35.24

423,347,669.29

34.35

407,073,436.63

33.47

470,060,738.93

57.71

391,803,831.77

41.67

1,262,125,017.59

100.00

1,393,280,856.97

100.00

1,232,381,659.69

100.00

1,216,107,427.03

100.00

814,589,383.14

100.00

940,316,706.75

100.00
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-

102,376.64

-

102,376.64

0.01

0.01

335,587,918.82

37.49

323,764,202.35

36.65

895,108,351.77 100.00

883,284,635.30

100.00

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

31 ธันวาคม 2556

%

31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

%

1 มกราคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

2554

%

31 ธันวาคม 2556

%

132,541,659.17

16.27

31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

%

1 มกราคม 2555
"ปรับปรุงใหม"

230,641,651.73

24.53

231,642,145.26

25.88

231,642,145.26

6,296,058.99

0.67

12,727,920.40

1.42

12,727,920.40

1.44

244,370,065.66

27.67

%

2554

%

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

280,492,253.92

22.22

421,005,156.95

30.22

343,518,216.83

27.87

343,518,216.83

28.25

1,493,015.30

0.12

10,262,400.48

0.74

18,615,281.18

1.51

18,615,281.18

1.53

281,985,269.22

22.34

431,267,557.43

30.95

362,133,498.01

29.38

362,133,498.01

29.78

132,541,659.17

16.27

236,937,710.72

25.20

244,370,065.66

27.30

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

19,534,757.62

1.55

24,933,406.09

1.79

17,767,175.52

1.44

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

46,525,147.00

3.69

43,534,120.00

3.12

39,676,567.00

3.22

ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

26.23

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

18,840,720.95

2.31

24,374,404.82

2.59

17,439,902.83

1.95

39,676,567.00

3.26

34,107,313.00

4.19

31,276,384.00

3.33

28,632,551.00

3.20

-

-

-

28,632,551.00

3.24
0.06

206,000.00

0.02

206,000.00

0.01

206,000.00

0.02

206,000.00

0.02

388,500.00

0.05

495,500.00

0.05

495,500.00

0.06

495,500.00

66,265,904.62

5.25

68,673,526.09

4.93

57,649,742.52

4.68

39,882,567.00

3.28

53,336,533.95

6.55

56,146,288.82

5.97

46,567,953.83

5.20

29,128,051.00

3.30

348,251,173.84

27.59

499,941,083.52

35.88

419,783,240.53

34.06

402,016,065.01

33.06

185,878,193.12

22.82

293,083,999.54

31.17

290,938,019.49

32.50

273,498,116.66

30.96

75,000,000.00

5.94

75,000,000.00

5.38

75,000,000.00

6.09

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

9.21

75,000,000.00

7.98

75,000,000.00

8.38

75,000,000.00

8.49

75,000,000.00

5.94

75,000,000.00

5.38

75,000,000.00

6.09

75,000,000.00

6.17

75,000,000.00

9.21

75,000,000.00

7.98

75,000,000.00

8.38

75,000,000.00

8.49

95,000,000.00

7.53

95,000,000.00

6.82

95,000,000.00

7.71

95,000,000.00

7.81

95,000,000.00

11.66

95,000,000.00

10.10

95,000,000.00

10.61

95,000,000.00

10.76

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
สวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

7,500,000.00

0.59

7,500,000.00

0.54

7,500,000.00

0.61

7,500,000.00

0.62

7,500,000.00

0.92

7,500,000.00

0.80

7,500,000.00

0.84

7,500,000.00

0.85

638,063,264.39

50.55

596,061,076.81

42.78

545,925,184.30

44.30

530,405,318.41

43.62

375,848,306.20

46.14

372,235,087.92

39.59

356,910,720.97

39.87

345,087,004.50

39.07

75,223,555.40

5.96

97,497,619.29

7.00

69,759,611.31

5.66

87,199,514.14

7.17

75,362,883.82

9.25

97,497,619.29

10.37

69,759,611.31

7.79

87,199,514.14

9.87

890,786,819.79

70.58

871,058,696.10

62.52

793,184,795.61

64.36

795,104,832.55

65.38

628,711,190.02

77.18

647,232,707.21

68.83

604,170,332.28

67.50

609,786,518.64

69.04

23,087,023.96

1.83

22,281,077.35

1.60

19,413,623.55

1.58

18,986,529.47

1.56

913,873,843.75

72.41

893,339,773.45

64.12

812,598,419.16

65.94

814,091,362.02

66.94

628,711,190.02

77.18

647,232,707.21

68.83

1,262,125,017.59

100.00

1,393,280,856.97

100.00

1,232,381,659.69

100.00

1,216,107,427.03

100.00

814,589,383.14

100.00

940,316,706.75

100.00
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-

-

-

-

604,170,332.28

-

-

-

67.50

609,786,518.64

69.04

895,108,351.77 100.00

883,284,635.30

100.00

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2556

%

2555
"ปรับปรุงใหม"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2554

%

2556

%

2555
"ปรับปรุงใหม"

%

2554

%

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา

675,205,636.25

100.00

689,364,454.78

100.00

677,525,653.43

100.00

364,662,616.12

100.00

434,841,123.07

100.00

488,623,868.78

100.00

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา

(367,737,558.20)

(54.46)

(317,493,582.16)

(46.06)

(296,582,210.78)

(43.77)

(177,493,922.19)

(48.67)

(190,519,422.67)

(43.81)

(209,475,458.99)

(42.87)

กําไรขั้นตน

307,468,078.05

45.54

371,870,872.62

53.94

380,943,442.65

56.23

187,168,693.93

51.33

244,321,700.40

56.19

279,148,409.79

57.13

3,969,156.45

0.59

3,070,514.15

0.45

3,020,081.00

0.45

39,284,924.45

10.77

30,100,818.15

6.92

25,774,321.00

5.27

48,286,512.69

7.15

53,450,226.26

7.75

56,595,793.81

8.35

26,223,946.26

7.19

31,898,471.04

7.34

31,504,255.85

6.45

รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

359,723,747.19

53.28

428,391,613.03

62.14

440,559,317.46

65.02

252,677,564.64

69.29

306,320,989.59

70.44

336,426,986.64

68.85

คาใชจายในการบริการและบริหาร

(276,572,523.24)

(40.96)

(303,297,688.58)

(44.00)

(304,916,498.38)

(45.00)

(181,959,382.47)

(49.90)

(207,095,546.56)

(47.63)

(222,543,687.60)

(45.54)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

40,677,510.02

6.02

26,750,770.50

3.88

20,638,032.70

3.05

123,828,733.97

18.34

151,844,694.95

22.03

156,280,851.78

23.07

คาใชจายภาษีเงินได

(17,214,626.94)

(2.55)

(28,638,348.64)

(4.15)

(41,328,287.55)

กําไรรวมสําหรับป

106,614,107.03

15.79

123,206,346.31

17.87

114,952,564.23

(27,869,795.92)

(4.13)

34,672,509.97

5.03

14,638,004.68

5,573,959.19

0.83

(6,934,501.99)

(1.01)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

(22,295,836.73)

(3.30)

27,738,007.98

4.02

14,638,004.68

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

84,318,270.30

12.49

150,944,354.29

21.90

129,590,568.91

102,002,187.58

15.11

117,635,892.51

17.06

112,124,249.27

16.55

4,611,919.45

0.68

5,570,453.80

0.81

2,828,314.96

0.42

106,614,107.03

15.79

123,206,346.31

17.87

114,952,564.23

16.97

63,613,218.28

17.44

82,824,366.95

19.05

85,813,097.55

17.56

79,728,123.69

11.81

145,373,900.49

21.09

126,762,253.95

18.71

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

25.43

100,451,102.23

20.56

4,590,146.61

0.68

5,570,453.80

0.81

2,828,314.96

0.42

84,318,270.30

12.49

150,944,354.29

21.90

129,590,568.91

19.13

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

-

-

-

-

-

-

70,718,182.17

19.39

99,225,443.03

22.82

113,883,299.04

23.31

(6.10)

(7,104,963.89)

(1.95)

(16,401,076.08)

(3.77)

(28,070,201.49)

(5.74)

16.97

63,613,218.28

17.44

82,824,366.95

19.05

85,813,097.55

17.56

2.16

(27,668,419.34)

(7.59)

34,672,509.97

7.97

14,638,004.68

3.00

5,533,683.87

1.52

(6,934,501.99)

(1.59)

2.16

(22,134,735.47)

(6.07)

27,738,007.98

6.38

14,638,004.68

3.00

19.13

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

25.43

100,451,102.23

20.56

63,613,218.28

17.44

82,824,366.95

19.05

85,813,097.55

17.56

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

การปนสวนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

-

-

-

-

-

-

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

25.43

100,451,102.23

13.60

15.68

14.95

8.48

11.04

11.44

7,500,000

7,500,000

7,500,000.00

7,500,000

7,500,000

7,500,000.00
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20.56

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555
"ปรับปรุงใหม"

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2556

2555

2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

123,828,733.97

151,844,694.95

156,280,851.78

70,718,182.17

99,225,443.03

113,883,299.04

8,336,602.75

9,120,817.87

10,973,318.74

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา

13,542,434.51

14,606,518.05

16,489,947.48

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

(40,677,510.02)

(26,750,770.50)

(20,638,032.70)

4,026,029.00

3,857,553.00

4,393,485.00

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

416,813.50

824,601.00

233,109.50

2,830,929.00
416,813.50

2,643,833.00
824,601.00

3,167,846.00
2,599,930.00
233,109.50

(2,800,264.60)

(100,800.00)

(2,800,264.60)

(100,800.00)

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ

32,448.45

(2,860,176.58)

(819,559.17)

50,530.76

(944,293.73)

(817,756.01)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(56,068.24)

(247,313.91)

(92,893.19)

(56,068.24)

(240,153.17)

(92,961.66)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

-

-

(35,315,768.00)

(27,030,304.00)

(22,754,240.00)

(3,969,156.45)

(3,070,514.15)

(3,020,081.00)

(3,969,156.45)

(3,070,514.15)

(3,020,081.00)

94,343,460.12

138,103,791.86

152,826,827.70

40,211,800.89

80,428,629.85

104,172,464.61

227,615,398.59

(18,284,671.13)

(26,187,535.98)

161,217,432.98

41,636,744.33

(74,816,719.60)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเก็บ

(6,080,935.92)

(15,898,934.05)

1,892,986.16

2,827,049.54

(3,756,457.40)

1,705,311.35

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน

(9,986,500.00)

484,521.00

(3,072,521.00)

(7,123,500.00)

(878,479.00)

(3,072,521.00)

ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน

(3,521,883.27)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

8,000.00

(4,269.16)
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-

(3,247,616.98)
-

-

-

-

-

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

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2556

2555

2554

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น

(139,461,364.99)

77,404,060.12

(1,035,002.00)

-

-

-

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

(98,099,992.56)
-

(1,083,373.53)
-

(107,000.00)

(2,298,295.23)
(1,665,972.00)

-

-

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

161,881,172.53

181,804,498.64

94,611,304.95

95,678,173.87

116,347,064.25

24,024,268.13

เงินสดจายภาษีเงินได

(26,164,466.81)

(37,930,197.85)

(33,331,158.59)

(13,530,585.38)

(23,486,624.29)

(21,065,498.42)

439,874.28

-

-

-

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

-

-

135,716,705.72

143,874,300.79

61,720,020.64

82,147,588.49

92,860,439.96

2,958,769.71

35,142,094.67

140,644,531.19

(47,359,764.44)

35,142,094.67

60,644,531.19

12,640,235.56

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินสดจายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายซือ้ เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม

(262,005.24)
(152,177,254.00)

(20,000,000.00)

4,649,694.60
11,099,968.00

9,733,304.00

-

(262,005.24)

-

(102,177,254.00)

8,916,640.00

4,649,694.60
35,315,768.00

(20,000,000.00)
27,030,304.00

22,754,240.00

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

3,969,156.45

3,070,514.15

3,020,081.00

3,969,156.45

3,070,514.15

3,020,081.00

เงินสดจายเพือ่ ซือ้ อุปกรณ

(4,600,217.95)

(11,001,037.64)

(12,034,696.61)

(3,708,577.89)

(10,000,043.06)

(11,510,095.45)

88,037.41

2,986,448.59

819,626.17

69,813.10

1,070,560.74

817,757.01

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินปนผลจายแกสว นที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

(3,784,200.00)

(2,703,000.00)

(2,162,400.00)

(105,874,726.06)

122,730,760.29

(48,800,513.88)

(27,001,310.31)

61,815,867.02

27,722,218.12

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

-

270,000.00

-

-

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน

-

-

(270,000.00)

-

-

จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

(60,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)-สุทธิ

(30,158,020.34)

199,105,061.08

(47,080,493.24)

(4,853,721.82)

87,176,306.98

(29,319,012.17)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนป

277,824,975.02

78,719,913.94

125,800,407.18

111,838,051.51

24,661,744.53

53,980,756.70

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ ป

247,666,954.68

277,824,975.02

78,719,913.94

106,984,329.69

111,838,051.51

24,661,744.53
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในป 2556 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัทฯและบริษัท
ยอย จํานวน 307.47 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 64.40 ลานบาทหรือรอยละ 17.32 สาเหตุเนื่องมาจาก
รายไดจากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทฯ ลดลงจากป 2555 มีกําไรรวมสําหรับป จํานวน 106.61 ลาน
บาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 16.59 ลานบาทหรือรอยละ 13.47
รายไดรวมของบริษัท
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา รายไดเงินปนผล รายไดอื่น และสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวม 768.14 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีจํานวน 772.64 ลานบาท ลดลง 4.50 ลานบาท หรือรอยละ 0.58 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 675.21 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีจํานวน 689.36 ลานบาท ลดลง 14.15 ลานบาท หรือรอยละ 2.05 เนื่องจากรายได
จากการใหบริการและคานายหนาของบริษัทฯ ลดลงอยางมาก แตรายไดจากการใหบริการและคานายหนาของ
บริษัทยอยเพิ่มขึ้น
- รายไดอื่น
ในป 2556 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 92.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 9.66 ลานบาท หรือรอยละ 11.60 ซึ่งเปนผลมาจาก
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มมากขึ้น
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 40.68 ลานบาท เพิ่ม
จากป 2555 จํานวน 13.93 ลานบาทหรือรอยละ 52.06 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทรวม
- รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลในป 2556 จํานวน 3.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 0.90 ลานบาท หรือ
รอยละ 29.27
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คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับป
2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 644.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 23.52 ลานบาท หรือรอย
ละ 3.79 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการและคานายหนาจํานวน 367.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 50.24 ลานบาท หรือรอยละ 15.83 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได จากการใหบริการและคานายหนา
ของบริษัทยอย ที่เพิ่มขึ้นในป 2556
- คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 276.57 ลานบาท ลดลง
26.73 ลานบาท หรือรอยละ 8.81 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงเปน
จํานวน 25.14 ลานบาท หรือรอยละ 12.14 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมคาใชจายอยางมีสาระสําคัญ
กําไรรวมสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2556 จํานวน 106.61 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน
16.59 ลานบาท หรือรอยละ 13.47
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2556 จํานวน 102.00 ลานบาท ลดลงจากปกอน
15.63 ลานบาทหรือรอยละ 13.29
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 4.61 ลานบาท ลดลงจากป 2555
จํานวน 0.96 ลานบาท หรือรอยละ 17.21
ฐานะการเงิน
- สินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2556 จํานวน 1,262.13 ลานบาท ลดลงจากปกอน
131.16 ลานบาท หรือรอยละ 9.41 สินทรัพยหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบดวยเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนชั่วคราว
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2556 จํานวน 247.67 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 30.16 ลานบาท หรือรอยละ 10.85 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเฉพาะของบริษัท
ไดลดลงจากปกอน เปนผลจากการลดลงของรายไดเฉพาะบริษัทฯ
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- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่นจํานวน 245.73 ลานบาทในป 2556 ลดลง
จากปกอน 228.46 ลานบาทหรือรอยละ 48.18 เปนผลมาจากการลดลงของรายไดเฉพาะบริษัทฯ
- เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นป 2556 จํานวน 98.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน
35.14 ลานบาทหรือรอยละ 26.39 สาเหตุของการลดลงเนื่องจากบริษัทไดเปลี่ยนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ประเภทเงินฝากจํา เปนการลงทุนในกองทุนเปดตราสารหนี้และตราสารทุนกับสถาบันการเงิน
- หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 348.25 ลานบาท ลดลงจํานวน
151.69 ลานบาทจากป 2555 หรือรอยละ 30.34 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน
280.49 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 140.51 ลานบาท หรือรอยละ 33.38
สาเหตุที่ทําใหเจาหนี้การคาลดลง เปนผลจากรายไดที่ลดลงของบริษัทฯ และนโยบายการจายคาสื่อ
โฆษณาและเจาหนี้การคาผลิตชิ้นงานจายลวงหนา เพื่อใหไดสวนลดทางการคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 8.77 ลานบาท หรือรอยละ 85.46 เนื่องจากการลดลงของรายได
และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลงจาก 23 % เปน 20 %
เจาหนี้อื่นสวนที่เปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน ลดลงจากปกอน
20.24 ลานบาท หรือรอยละ 43.87 เนื่องมาจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯจายผลตอบแทน
ใหกับพนักงานลดลงจากป 2555
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 66.27 ลานบาท ลดลงจากป
2555 จํานวน 2.41 ลานบาทหรือรอยละ 3.51 เนื่องมาจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 913.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2555 จํานวน 20.53 ลานบาทหรือรอยละ 2.30 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลประกอบการที่สูงขึ้น
ของบริษัทยอย
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วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
277.82
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
135.72
- กิจกรรมลงทุน
(105.87)
- กิจกรรมจัดหาเงิน
(60.00)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
(30.16)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556
247.66
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินลดลงรอยละ 10.86 จาก 277.82 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 เปน 247.67 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2556 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดลดลงมีดังนี้
- ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นลดลง 227.62 ลานบาท
- เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นลดลง 139.46 ลานบาท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 35.14 ลานบาท
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 25556
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
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี ขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ
- ไมมี –
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท
ยอยแลว
(2) บริษัท ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัท ไดมอบหมายให นายอาทร เมฆนพรัตน เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายอาทร เมฆนพรัตน กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัท ไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
ลายมือชือ่
ตําแหนง

1.

นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการผูจัดการ

………………………………..

2.

นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

รองกรรมการผูอ ํานวยการ

………………………………..

3.

นายอาทร

เมฆนพรัตน

กรรมการ

………………………………..
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เอกสารแนบ 1 (หนา 1)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูอํานวยการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(ป 2513 – ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
66

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State
University at Superior, U.S.A.
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003
-- Direct Certification Program (DCP)
68/2005

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

4.90

บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล

ชวงเวลา

2532-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2546-ปจจุบัน

- กรรมการ

2515-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2554-ปจจุบัน
2555-ปจจุบัน
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ประสบการณ
ตําแหนง

บริษัท

- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซี
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
- บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร โฮลดิ้ง
- จํานวน 18 บริษัท
- บจก.เฟมไลน
- บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
- บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1 (หนา 2)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
2. นายวศิน เตยะธิติ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(ป 2517 – ปจจุบัน)

3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล
- รองกรรมการผูอํานวยการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
( 20 มีนาคม 2556 – ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
65

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation Program
(DAP) 3/2003

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
เพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
- Mini MBA โครงการพัฒนาผูบริหาร รุนที่
30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 106/2013

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

0.23

-

ชวงเวลา

2539-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2542-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- รองประธานกรรมการ

2540-ปจจุบัน

0.05

-

2546-ปจจุบัน
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ประสบการณ
ตําแหนง

บริษัท

- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- จํานวน 3 บริษัท
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
- บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)
- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี
- บจก.เฟมไลน

เอกสารแนบ 1 (หนา 3)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
- กรรมการผูจัดการ
- ผูอํานวยการฝายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(1 พ.ย. 2548 – ปจจุบัน)
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
- กรรมการ
(28 เม.ย. 2532 – ปจจุบัน)

37

6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
- กรรมการ
- ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและ
กฎหมาย
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(26 เม.ย.2543 – ปจจุบัน)

59

59

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน
สหรัฐอเมริกา
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 55/2006
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 2/2003

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

3.61

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

ชวงเวลา

2554-ปจจุบัน

-

0.05

2552-ปจจุบัน

0.03

-

2532-ปจจุบัน
2533-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน
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ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริษัท

- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- จํานวน 6 บริษัท
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บมจ.ไทยวาโก
- จํานวน 8 บริษัท
- ไมมี
- ไมมี
- จํานวน 1 บริษัท
- บจก.เฟมไลน
- บจก.อิมเมจเฟรส
- บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)
- บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

เอกสารแนบ 1 (หนา 4)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

7. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน)

64

8. นายอมร อัศวานันท
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน)

65

9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน)

67

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบัญชี Western Illinois
University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
โบวลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 4/2003

- อัสสัมชัญพาณิชย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 3/2003

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

-

-

ชวงเวลา

2539-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน

-

-

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

-

2554-ปจจุบัน
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ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท

- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- บมจ.เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็นเตอรไพรส
- จํานวน 4 บริษัท
- ไมมี

- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
- บมจ.ประชาอาภรณ
- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
- บมจ.ธนาคารทหารไทย
- บมจ.ธนาคารทหารไทย
- บมจ.กรุงเทพโสภณ
- บมจ.กรุงเทพโสภณ
- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
- จํานวน 3 บริษัท
- ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 5)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
(11 สิงหาคม 2554 – ปจจุบัน)
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11. นายอาทร เมฆนพรัตน
- กรรมการ
- ผูจัดการทั่วไป
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(15 พ.ย. 2553 – ปจจุบัน)

54

12. นายชัยลดล โชควัฒนา
- กรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(26 เมษายน 2556 – ปจจุบัน)

36

13. นายอนุพล ภูวพูนผล
- ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
(19 ส.ค.2545 - ปจจุบัน)

53

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 99/2012
- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 87/2011
- ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน
Marymount University รัฐเวอรนิเจีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-- Director Accreditation
Program (DAP) 106/2013
- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ
ตําแหนง

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

2.39

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

- ไมมี
- ไมมี

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

ชวงเวลา

2553-ปจจุบัน

-

-
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บริษัท

- บจก.มั้งคโปรดักชั่น

เอกสารแนบ 1 (หนา 6)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
- ผูอํานวยการบริหารฝายวางแผนกล
ยุทธและวิจัย
(1 พ.ย.2548 - ปจจุบัน)
15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
- ผูจัดการฝายบัญชี
(กุมภาพันธ 2544 - ปจจุบัน)
16. นายชัพ หลิวอําพัน
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน)
17. นายพีระเดช จอยจรูญ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน)
18. นางสุนีย ชัยจิรารักษ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน)
19. นายกองพันธุ อุปถัมภรุงพงศ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน)
20. นายพหลรัชต นนทวาทิต
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ประสบการณ
ตําแหนง

บริษัท

44

- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development
Administration สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

53

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

55

- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและสื่อมวลชนสาขาโฆษณา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

52

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

50

- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

48

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

55
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เอกสารแนบ 1 (หนา 7)
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
21. นางสุรีย หมื่นนรินทร
- เลขานุการบริษัท
(2551 - ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
63

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชย
การสีลม

%
การถือหุน

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

0.05

-

ชวงเวลา

ประสบการณ
ตําแหนง

2552-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการบริหารงานของบริษัท
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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บริษัท
- ไมมี
- จํานวน 2 บริษัท
- บจก.อิมเมจเฟรส

เอกสารแนบ 1 (หนา 8)

ผูบริหารของบริษัทฯ
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางชัยลดา
นางศิริวรรณ
นางมาลี
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต
นางฉัตรทอง
นายอาทร
นายชัยลดล
นายอนุพล
ดร.สมชาติ
นายชัพ
นายพีระเดช
นางสุนีย
นายกองพันธุ
นายพหลรัชต

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ตันติเวชกุล
วิลาสศักดานนท
ลีลาศิริวงศ
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
ทิพยกะลิน
เมฆนพรัตน
โชควัฒนา
ภูวพูนผล
วิศษิ ฐชัยชาญ
หลิวอําพัน
จอยจรูญ
ชัยจิรารักษ
อุปถัมภรุงพงศ
นนทวาทิต

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี
X, // , /
*, // , /
// , /
// , / , 00
//
// , / , 00
// , # , 0
// , # , 0
// , # , 0 , 00
// , # , 0
// , /
//
/
/
/
/
/
/
/

บริษัทยอย
บจก.เฟมไลน บจก.แรพ คอลลินส
X, //
//
x, //
*, //

1
//, /

2
X,//

บริษัทรวม
3
x, //, /

4
//
//

5
//
//

A
//

บริษัทที่เกี่ยวของ
B
C
D
x
//
0
//

//
// , /

// , /

//
0

//
0
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//
//

//

X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผูจัดการ // = กรรมการ / = ผูบริหาร # = กรรมการอิสระ
ชอง 1 = บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง
ชอง 2 = บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
ชอง 5 = บจก.เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
D = บจก.ชัยลดาดล
E = บจก.พินนาเคิล ทราเวิล

E

0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง
ชอง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
ชอง 4 = บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสทฯ (ประเทศไทย)
B = บมจ.สหพัฒนพิบูล
C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล

เอกสารแนบ2

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

90

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ดํารงตําแหนง
การศึกษา
การอบรม

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย
ผูจัดการตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฟาร อี ส ท ดี ดี บี จํ า กั ด (มหาชน) ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 185 (5/2556) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร
จํานวน 4 ทาน ไดแก นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท นายวิชิต ตันติ
อนุนานนท และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เปนกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป
ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง
2. นายอมร
อัศวานันท
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ภ ายใต ข อบเขตและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้
1. ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชีและฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน
ดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน
2. ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3. ได ส อบทานระบบการควบคุ ม ภายในรวมทั้ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งและให ค วามเห็ น ชอบแผนการ
ตรวจสอบภายในและการติดตามผล ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการไประหวางป เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู
4. ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อสอบทานความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
5. ไดประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ
6. ไดสอบทานการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ
7. พิ จ ารณาเสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า ป 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 แหงบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิ ท จํ ากั ด เปนผูมี คุณสมบั ติ มี ความเปนอิส ระเพียงพอและเหมาะสมเปนผู สอบบัญ ชีของบริษั ทจึ งได
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจารณา
และอนุมัติตอไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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