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สวนท่ี 1 

การประกอบธรุกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการส่ือสารท่ีมีความเก่ียว
โยงกันดังน้ี 

 
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม 

บริษัทมุงม่ันท่ีจะเปนท่ีปรึกษาและใหบริการดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงาน 
ท่ีมีความคิดสรางสรรคและแผนการส่ือสารเพือ่ตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของการส่ือสาร  ท้ังน้ีบริษัทมีความเช่ือวาความสําเร็จของลูกคาเปนหัวใจท่ีจะทําให
บริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน 

 การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร 
 บริษัทมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานการส่ือสารแบบครบวงจรเริ่มต้ังแตการวิ เคราะห

ปจจัยพื้นฐานของการตลาดท่ีมีผลกระทบตอยี่หอตราสินคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนท่ีเปนลิขสิทธ์ิ
เฉพาะท่ัวโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคช่ันสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการ
สรางการสื่อสารตราสินคาใหโดดเดน อารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิด
ใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดช้ินงานโฆษณาและการวางแผนส่ือโฆษณาสําหรับสื่อ
แบบดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมและ
การบริหารลูกคาสัมพันธ(Customer Relationship Management) นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคท้ัง
เชิงปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะหความตองการขอผูบริโภคผานกลยุทธ 
ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยท่ีเช่ียวชาญของ
บริษัท 

 การรับจางทําของ 
 บริษัทรับจางผลิตช้ินงานโฆษณาตามแผนการส่ือสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณา สปอตวิทยุ

ช้ินงานส่ิงพิมพ แผนพับ สื่อดิจิตอลฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผน
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม การสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
เปนตน  
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 นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา 
 บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของส่ือโฆษณา) ในการลงส่ือโฆษณา

ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและส่ือดิจิตอลเปนตน โดยบริษัทจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2556 
 - ไมมี – 
 
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท  
 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 เปนบริษัท ท่ีใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา

ท่ัวไป โดยมุงเนนท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการส่ือสารและงานโฆษณาท่ี
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกล
ยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการส่ือสาร  การผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซ้ือสื่อโฆษณา การ
ประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารดานอื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการส่ือสารผานทางการวิจัย โดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูนํา
ในการสรางธุรกิจใหลูกคาดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions) 

 บริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) 
 ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48% 

ดําเนินธุรกิจดานการส่ือสารการตลาด แบบครบวงจร ต้ังแตการวิจัยเพ่ือวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนด การ
วางแผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตช้ินงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซ้ือสื่อ ภายใต
จุดยืนในการดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานท่ีตอบโจทยลูกคาใหดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยคํานึงถึงหลัก
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ท้ังน้ีบริษัท มีทีมบริหารและการ
ดําเนินงานท่ีแยกเปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคาธุรกิจไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลายโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวคือ “สราง
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดใหแกลูกคา” (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 เช่ียวชาญดานการตลาดเชิงลึก โดยการนําขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญของผูบริโภคมาผนวกในการ
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วิเคราะห วางแผน เพ่ือเขาถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา และดวยความสามารถในการสรางสรรคท้ังทาง
ดิจิตอล โซเชียลและโมบายมีเดีย จึงเปนจุดแข็งในการสรางความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงในธุรกิจโฆษณา 
สรางผลสําเร็จใหท้ังลูกคาและเอเยนซ่ี แรพ ประเทศไทย เปนช่ือทางการคาของ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
 1. บริษัทมุงเนน ในการคิดคนงานโฆษณาใหมีแนวความคิดท่ีโดดเดน เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุ

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

 2. บริษัท มุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
ไมวาจะเปนการสรางตราสินคาการวางแผนกลยุทธทางการส่ือสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 3. บริษัท มีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่องไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิมหรือ
การขอเขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการท่ีไดศึกษาบริหารและใหบริการลูกคารายใหมๆ ทําใหบุคลากร
ของบริษัทมีความชํานาญในสินคาและบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

 4. บริษัท มุงม่ันในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีบริษัทมี
ความเช่ือวาบุคลากรท่ีดีสามารถสรางผลงานท่ีมีคุณภาพซ่ึงจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตและกาวหนา
ตลอดไป 

 
1.4 ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ 
 การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุน

รายใหญอยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษัททําโฆษณา 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนนิการโดย 
% การถือหุน
ของบริษัทฯ  

ป 2556 ป 2555 ป 2554 
รายได % รายได % รายได % 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บมจ.ฟารอีสท         
รายไดคานายหนาและบริการ ดีดีบี  364,663 84.77 434,841 87.52 488,624 89.51 
เงินปนผลรับ   39,285 9.13 30,101 6.06 25,774 4.72 
รายไดอื่น   26,224 6.10 31,898 6.42 31,504 5.77 
รวมรายได   430,172 100.00 496,840 100.00 545,902 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.เฟมไลน  86.48       
รายไดคานายหนาและบริการ (ยอย)  308,010 92.53 244,659 90.75 175,265 86.05 
รายไดอื่น   24,875 7.47 24,940 9.25 28,417 13.95 
รวมรายได   332,885 100.00 269,599 100.00 203,682 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.แรพ คอลลินส  52.00       
รายไดคานายหนาและบริการ (ประเทศไทย)  2,832 99.06 9,942 99.89 14,106 99.97 
รายไดอื่น (ยอย)  27 0.94 11 0.11 4 0.03 
รวมรายได   2,859 100.00 9,953 100.00 14,110 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.อินทิเกรเตด็ 40.00       
รายไดคานายหนาและบริการ คอมมูนิเคชั่น  119,784 98.44 132,093 97.94 98,748 97.50 
รายไดอื่น   1,901 1.56 2,776 2.06 2,536 2.50 
รวมรายได   121,685 100.00 134,869 100.00 101,284 100.00 

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่ บจ.อินเตอร 40.00       
รายไดคาท่ีปรึกษา คอนติเนนตัล  360 29.13 360 34.78 360 36.07 
เงินปนผลรับ โฮลดิ้ง  770  62.30 577     55.75 577   57.82 
รายไดอื่น   106 8.57 98 9.47 61 6.11 
รวมรายได   1,236 100.00 1,035 100.00 998 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.มีเดีย  33.33       
รายไดคาบริการ อินเทลลิเจนซ  1,579,545 90.23 1,236,920 88.64 1,203,582 89.08 
รายไดอื่น   171,023 9.77 158,592 11.36 147,602 10.92 
รวมรายได   1,750,568 100.00 1,395,512 100.00 1,351,184 100.00 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ลักษณะการใหบริการ 
 บริษัทใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา 

โดยท่ัวไป โดยมุงเนนท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการส่ือสารและงาน
โฆษณาท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดแนวคิดในการส่ือสาร  การผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซ้ือสื่อโฆษณา  
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การประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารดานอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการส่ือสารผานทางการวิจัย 

 ลักษณะรายได 
 รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัท ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2556, 2555 และ 2554 

เทากับ 364.66 ลานบาท 434.84 ลานบาท และ 488.62 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวยรายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังน้ี 

      โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ 
 2556 2555 2554 
 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 

 โครงสรางส่ือโฆษณา 
(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 แยกตามโครงสรางของสินคาดังน้ี 
 งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา 

ประเภทสินคา % 
- อาหารและเครื่องด่ืม              32.18 
- เครื่องใชสวนตัว 20.33 
- บานและท่ีดิน 4.43 
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน 7.50 
- อุปกรณกอสราง 8.45 
- อุปกรณเครื่องเขียน 4.65 
- การแพทย 3.94 
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ประเภทสินคา % 
- สถาบันการเงิน 5.87 
- พลังงานและสาธารณูปโภค 7.12 
- อื่น ๆ  5.53 
 100.00 

      สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
ป 2556 ป 2555 ป 2554 
76.33% 76.93% 73.34% 

 สัดสวนการขายท่ีจะขายใหลูกคารายใด > 30% 3 ปติดตอกัน  
 - ไมมี – 
 
2.2 การตลาดและการแขงขัน 
 การตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสําคัญในปท่ีผานมา โดยมีกลยุทธการแขงขันดังน้ี 
 1. บริษัท มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ท้ังในดานระเบียบ ขอบังคับและงบประมาณ
ในปจจุบัน จึงเนนการสรางความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคา การใหความสําคัญกับการ
วางแผนกลยุทธทางการส่ือสารการตลาด การวางแผนงานการใชสื่อท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนํามาซ่ึง
คุณภาพของงานโฆษณาท่ีสามารถทําใหลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจ ใหความคุมคาดานการลงทุนทางดานการ
สื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีท่ีจะทํางานรวมกับบริษัทตอไป อีกท้ังยังสามารถนํามาซ่ึงความสนใจจาก
ลูกคารายใหม 

 2. บริษัท ไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนดวยการบริการแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรใหแกลูกคา การบริหารงานลูกคาในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด ในการทําการ
สื่อสารการตลาด บริษัทไมไดเนนเฉพาะงานทางดานโฆษณาเทาน้ัน หากแตยังใหบริการท่ีเพิ่มมูลคาใหกับลูกคา 
เชนการวางแผนงานส่ือท่ีแตกตางออกจากวิธีการด้ังเดิม โดยเนนการนําเสนอการส่ือสารทางเลือกใหมและการสรร
หาส่ือใหมท่ีสรางสรรค การประชาสัมพันธเชิงสรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเนนการสราง
ความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อให
การส่ือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

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

       ลักษณะลูกคา 
 ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการและมีท่ีต้ังอยูในประเทศไทย โดย

ในป 2556 บริษัทมีลูกคารายใหญท้ังหมด 45 ราย โดย 8 ใน 10 รายของลูกคาท่ีใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปนลูกคา
ของบริษัทมายาวนานกวา 10 ป อีกท้ังบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่อง 
บริษัทจึงมีความเช่ือมั่นวาลูกคาสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต 

 สําหรับป 2556 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมท้ังหมด 31 ราย ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทไดมีโอกาส
เขาไปพบเพ่ือแนะนําบริษัทกับลูกคารายใหม ๆ ไมวาจะเปนการไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการติดตอ
โดยตรงของบริษัท รวมไปถึงการท่ีบริษัทชนะการแขงขันในการนําเสนอผลงานแขงกับเอเยนซ่ีอื่น 

 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา 
 สําหรับป 2556 มูลคาการใชจายเพื่อการโฆษณารวมท้ังส้ิน 115,029 ลานบาท เติบโตเพ่ิมข้ึน

เพียง 0.95% จากปกอน ท่ีมีการใชงบรวม 113,945 ลานบาท   ท้ังน้ีเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดการ
ชะลอตัว รวมไปถึงสถานการณทางการเมืองท่ีตึงเครียดในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป  โดยสื่อท่ีมีความสําคัญสูงในอดีต
มีอัตราการเติบโตท่ีตํ่าลง ไดแกสื่อโทรทัศน มูลคา 69,249 ลานบาท เติบโต 1.68% และสื่อหนังสือพิมพ มูลคา 
15,258 ลานบาท เติบโต 0.49% ในขณะท่ีหลายส่ือมีอัตราการเติบโตท่ีติดลบ  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% และส่ืออินสโตร มูลคา 2,623 ลานบาท ลดลง 
4.02%  โดยสื่อโฆษณาเคลื่อนท่ี (transit) และส่ืออินเตอรเน็ต มีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ และมีอัตราการเติบโต    
ท่ีสูง โดยมีมูลคา 3,512 ลานบาท เติบโต 18.65% และ 877 ลานบาท เติบโต 53.05% ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีการใชงบโฆษณาสูงสุดไดแก กลุมสินคาอุปโภคบริโภค กลุมรถยนตนั่ง
สวนบุคคล กลุมรถกระบะ เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑสวนบุคคล และระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขงขัน 
 บริษัท นับไดวาเปนเอเจนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด 
 สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  ซึ่งรวมถึงการผลิตผล

งานทางดานโฆษณา การส่ือสารการตลาด ท่ีเนนคุณภาพ ดวยพื้นฐานหลักท่ีใหความสําคัญกับผลงานความคิด
สรางสรรค การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร การบริหารงานลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกรอบในการผลิต
ผลงานโฆษณาท่ีสามารถตอบโจทยทางการส่ือสารการตลาด และบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา 

 นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ 
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 1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา 
 2. บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ 
 3. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด มีความชํานาญดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

และการบริหารขอมูล 
 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีข้ันตอนพอสรุปไดดังน้ี 
 การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชนฝาย

วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากน้ัน ฝายบริหารงานลูกคาและ
ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานท่ีไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบ้ืองลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซ่ึงแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป 

 เม่ือลูกคาอนุมัติงานท่ีฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพน่ิง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําช้ินงานสําหรับส่ือตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายส่ือโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธ
ในการซ้ือสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณท่ีกําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซ้ือ
สื่อโฆษณาตามท่ีนําเสนอ เมื่อช้ินงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําช้ินงานจริงสงไปยังส่ือตางๆ และตรวจสอบ
วาไดลงโฆษณาตามท่ีไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม 

 ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดข้ันตอนการทํางาน เริ่มต้ังแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนท่ีจะผลิต
ช้ินงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาท่ีนําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย 

 
2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ  
 - ไมมี –  
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3. ปจจัยความเสี่ยง  
 
ความเสี่ยงอันเกิดจากสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2556 อยูในภาวะชะลอตัว ผูบริโภคมีกําลังซ้ือลดลง 
สงผลโดยตรงตอธุรกิจของลูกคาหลายรายของบริษัท โดยผลกระทบไดรุนแรงข้ึนในชวงไตรมาสท่ี 4  เนื่องจาก
สถานการณการชุมนุมเรียกรองทางการเมืองในกรุงเทพมหานครท่ีตึงเครียดและยาวนาน ท้ังหมดสงผลใหลูกคา
หลายรายของบริษัทไดลดหรือระงับ การใชงบการส่ือสารทางการตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
รายไดของบริษัท 

 
ความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค 

ในปจจุบันลูกคาระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายท่ีจะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อใหการ
สื่อสารในทุกประเทศมีทิศทางเดียวกัน และยังงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายเดียวกันภายในบริษัท
โฆษณานั้น ๆ เพ่ือสงเสริมดานขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ  

จากปจจัยของการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบี เวิลดไวดนั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็ตาม หากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทใน
เครือขาย ดีดีบี ท้ังหมด ก็จะสงผลกระทบทําใหบริษัท สูญเสียรายไดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  

 
ความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังกระจายไปในธุรกิจ
อื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน ซึ่งเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียงของบริษัท ถึงแมโครงสรางผู
ถือหุนในบางบริษัทท่ีรวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจควบคุมในการ
กิจการท่ีบริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวข้ึนอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท ในการบริหาร
และตัดสินใจ  

บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีท่ีบริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน 
บริษัทมีการต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุน 

และเมื่อใดก็ตามท่ีบริษัทมีนโยบายในลงทุนในกิจการอื่นๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการ
กลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนําขอมูลในการลงทุนนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสีย่งจากการรับลูกคารายใหม 
บริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือระหวางบริษัทและลูกคาอยางระมัดระวังโดยใหมีการทําสัญญาหรือเอกสาร

รับรองในการทํางานหรือใหบริการทุกข้ันตอนท่ีสําคัญของการผลิตช้ินงาน เพื่อปองกันความเส่ียงจากการเรียกเก็บ
เงินไมได  

บริษัทมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด เพื่อไมใหมีผลกระทบตอความเสียหายตอ
บริษัทและงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ 

สําหรับความเส่ียงจากการรับลูกคารายใหม บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงน้ีเปนสําคัญ โดยการ
ตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทท่ีคาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต  โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบและ
นํามาพิจารณาหารือในฝายบริหารเพื่อนํามาตัดสินใจในการตอบรับการเปนลูกคาของบริษัทอยางละเอียดรอบคอบ 
 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธ)ิ มีดังน้ี 
ท่ีดิน 159,185,182.50 บาท 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 7,079,175.73 บาท 
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร 6,372,893.57 บาท 
ยานพาหนะ 6,015,847.52 บาท 

 
ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังน้ี 

ตกแตงสํานักงาน  1,081,364.27 บาท 
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร  2,176,659.12 บาท 
ยานพาหนะ 4,597,328.55 บาท 

สถานท่ีประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

 - ไมมี -  
 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย  
 

      - ไมมี - 
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอืน่  
 

6.1 ขอมูลทั่วไป 
 ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
ท่ีต้ังสํานักงาน 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 
ประกอบธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001528 
โทรศัพท (66) 2 354 3333 
โทรสาร (66) 2 644 9551 
Website www.fareastddb.com 
E-mail Address fareast@fareastddb.com 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 

 ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
 1. บริษัท เฟมไลน จํากัด 

  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3555 โทรสาร 0-2354-3556 
  ประเภทธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 100,000 หุน เปนเงนิ 10 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 86.48% 

 2. บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด 
  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3577 โทรสาร 0-2354-3578 
  ประเภทธุรกิจ นายหนาตัวแทน รับจางทําโฆษณาและสงเสริมการขาย 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงนิ 5 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 52% 
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 3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589 – 90 
  ประเภทธุรกิจ บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500,000 หุน เปนเงนิ 5 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 40% 

 4. บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด 
  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1 
  ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ และคาปลีก 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 80,000 หุน เปนเงิน 8 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 40% 

 5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด 
  208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370 
  ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 2,000,000 หุน เปนเงิน 20 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 33.33% 

 6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด 
  163 อาคารรัชภาคย ช้ัน 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095 
  ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 10,000 หุน เปนเงิน 1 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 30% 

 7. บริษัท เมียนมาร สปา-ทูเดย-ฟารอีสท จํากัด 
  174 (เอ) ถนนธรรมาเซดี เมืองบาฮัน จังหวัดยางกุง ประเทศพมา 
  โทร. 95-1-524722 โทรสาร 95-1-527507 
  ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500 หุน เปนเงิน 83,333 ดอลลารสหรัฐฯ 
  อัตราการลงทุน 30% 
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 บุคคลอางอิงอืน่ ๆ 
 นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4,7 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
 ผูสอบบัญชี นายอธิพงศ อธิพงศสกุล และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท 

และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 
   บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
   100/72 ช้ัน 22 เลขท่ี 100/2 อาคารวองวานิช บี  

ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรงุเทพฯ 10320 
   โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 

6.2 ขอมูลสําคัญอืน่ 
 - ไมมี – 
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สวนท่ี 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 
 รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 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 

 รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 อันดบัแรก ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 
รายช่ือ จํานวนหุน รอยละ 

1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
2.  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
3.  นายสําเริง มนูญผล 
4.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
5.  GERLACH & CO.-COMERICA BANK US CLIENT 

1,020,000 
922,650 
815,800 
797,800 
750,000 

13.60 
12.30 
10.88 
10.64 
10.00 
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รายช่ือ จํานวนหุน รอยละ 
6.  บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
7.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล 
8.  นายบุญชัย โชควัฒนา 
9.  นายชัยลดล โชควัฒนา 
10. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 

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

6.73 
3.61 
3.32 
2.40 
2.28 

 
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 
 - ไมมี – 
 
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
 บริษัท มีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมตํ่ากวา 3.00 บาท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาน้ัน บริษัท
ไดจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอในอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 
สรุปไดดังน้ี 

ป 2555 2554 2553 2552 2551 
ราคามูลคาหุนท่ีตราไว (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 
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รายละเอียดการถือหุนไขว 

FE ถือหุนในบริษัทอ่ืน 
บริษัทอ่ืน 

ถือหุนใน FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท สัดสวนท่ีถือ 

1 การถือหุนเกินกวา 50%   
 (ก)  บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่น   
 (ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ   

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

ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน 
  

 1) บ. เฟมไลน จก. 86.48 - 
 2) บ. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จก. 52.00 - 
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. 40.00 - 
 2) บ. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จก. 40.00 - 
 3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก. 33.33 - 
 4) บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก. 30.00 - 
 5) บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดย ฟารอีสท จก. 30.00 - 
3 การถือหุนไมเกินกวา 25%   

 
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯ ตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25% 
  

 
(ข)  บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25% บริษัทอื่น ตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25% 
  

 1) บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.34 12.30 
 2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 0.28 13.60 
 3) บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล  0.29 10.64 
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 ท้ังน้ี ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการท่ี
บริษัทเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเน่ืองจากเห็นวาเปนบริษัทท่ีมีความมั่นคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และ
ประการสําคัญคือการไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลท่ีดีและสม่ําเสมอทุกป 

 
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายช่ือ 
ป 2555 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2556 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2556 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

1. นายบุญชัย  โชควัฒนา 249,300 118,500 - 367,800 4.90 249,300 118,500 
2. นายวศิน  เตยะธิติ 14,850 2,250 - 17,100 0.23 14,850 2,250 
3. 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. นายพหลรชัต  นนทวาทิต  - - - - - - - 
17. นายพีระเดช จอยจรูญ - - - - - - - 
18. นายกองพันธ อุปถัมภรุงพงศ - - - - - - - 
19. นางสุนีย  ชัยจิรารักษ - - - - - - - 
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จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายช่ือ 
ป 2555 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2556
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2556 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

1. นายบุญชัย  โชควัฒนา 6,015 500 - 6,515 6.52 6,015 500 
 

จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายช่ือ 
ป 2555 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2556 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2556 
กรรมการ คูสมรส กรรมการ คูสมรส 

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

 
8. โครงสราง การจัดการ  

 
8.1  คณะกรรมการบริษัท  
 โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานท่ี
ปรึกษาของบริษัท 

 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 
 

ตําแหนง 
ปที่ไดรับการ 

แตงต้ัง 

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนงกรรมการ 
ณ สิ้นป 2556 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการ 

ป 2513 43 ป 

2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ ป 2517 39 ป 
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ ป 2556 9 เดือน 
4. นางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท กรรมการ ป 2532 24 ป 
5. นางมาลี  ลีลาศิริวงศ กรรมการ ป 2543 13 ป 
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ ป 2548 8 ป 
7. นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ กรรมการอิสระ ป 2545  11 ป 
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รายช่ือกรรมการบริษัท 

 
ตําแหนง 

ปที่ไดรับการ 
แตงต้ัง 

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนงกรรมการ 
ณ สิ้นป 2556 

8. นายอมร อัศวานันท กรรมการอิสระ ป 2545  11 ป 
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท กรรมการอิสระ ป 2545  11 ป 
10. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ ป 2553 3 ป 
11. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ ป 2554 2 ป 
12. นายชัยลดล โชควัฒนา กรรมการ ป 2556 8 เดือน 
 นางสุรีย หมื่นนรินทร เลขานุการบริษัท  ป 2551  

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ

เชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเปนกรรมการบริษัทรวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 
มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 

 3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง  

 4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ การทํารายการตางๆ ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทํา
บัญชีท่ีถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ท่ีสามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ 

 5. การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชัดเจนและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง 

 6. มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน 

 7. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทานแลว 
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 8. แตงต้ัง ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ีใหแกท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ  

 9. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  

 10. ปฏิบัติการอื่นใด ท่ีเกินอํานาจฝายบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
 ในป 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท  

แตละทาน สรุปไดดังน้ี 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 
 

ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขา

ประชุม
คณะกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขา
ประชุมสามัญ ผู

ถือหุน 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและ

กรรมการผูอํานวยการ 
8/9 1/1 

2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ 4/9 1/1 
3. *นายวิชา ลดาลลิตสกุล  รองกรรมการผูอํานวยการ 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 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2556 
 ** นายชัยลดล โชควัฒนา เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 
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8.2 ผูบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผูบริหารจํานวน 13 ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล 
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 
4.  นายชัพ หลิวอําพัน 
5.  นายพีระเดช  จอยจรูญ 
6.  นายพหลรัชต  นนทวาทิต 
7.  นายกองพันธุ  อุปถัมภรุงพงศ  
8.  นางสุนีย ชัยจิรารักษ 
9.  นายอนุพล  ภูวพูนผล 
10. ดร. สมชาติ  วิศิษฐชัยชาญ  
11  นางมาลี ลีลาศิริวงศ 
12. นายอาทร เมฆนพรัตน 
13. นางพรวิไล  ปนวนิชกุล 

ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
รองกรรมการผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงิน 
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกจิ 
ผูอํานวยการฝายวางแผนกลยทุธและวิจัย   
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย 
ผูจัดการท่ัวไป 
ผูจัดการฝายบัญชี 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทไดมีมติแตงต้ัง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อใหการ

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

ของบริษัท 
  ค)   หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 (2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบริหาร 
 (3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการและ 
กรรมการผูอํานวยการ 

รองกรรมการผูอํานวยการ 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการ 
ฝายความคิด
สรางสรรค 

ผูอํานวยการฝาย
บริหารธุรกิจ 

ผูอํานวยการ 
ฝายวางแผนกลยุทธ

และฝายวิจัย 

ผูอํานวยการฝาย 
บัญชีและการเงิน 

ผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย 

ผูจัดการท่ัวไป 
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 12 คน   
 จายเปน บําเหน็จกรรมการ 3,600,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริษัท  728,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ  225,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง  82,000.00 บาท 
  รวมเปนเงิน   4,635,000.00 บาท 

รายชื่อ 
บําเหน็จกรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 (บาท) 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 500,000.00  64,000.00   
2. นายวศิน เตยะธิติ 300,000.00 32,000.00   
3. นายแดน ศรมณี 300,000.00    
4. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 200,000.00 72,000.00   
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 300,000.00 72,000.00  12,000.00 
6. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 300,000.00  64,000.00  9,000.00 
7. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 300,000.00 64,000.00 60,000.00  
8. นายอมร อัศวานันท 300,000.00  40,000.00 45,000.00  
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 300,000.00 72,000.00 60,000.00 16,000.00 
10.    นายสรโชต อําพันวงษ 200,000.00 16,000.00   
11. นายอาทร เมฆนพรัตน  300,000.00 64,000.00  9,000.00 
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 300,000.00 72,000.00 60,000.00  
13. นายวิชา  ลดาลลิตสกุล  48,000.00  12,000.00 
14. นายชัยลดล  โชควัฒนา  48,000.00   
 นางสุรีย หมื่นนรินทร    12,000.00 
 นางสาววราภรณ  กุลสวัสด์ิภักดี    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 โบนสั เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 29,199,439.00 บาท  
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 คาตอบแทนอื่น 
 - ไมมี – 
 
8.5 บุคคลากร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษัิท มีจํานวนพนักงานท้ังส้ิน 174 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลัก

ดังน้ี 
 - ฝายความคิดสรางสรรค  39 คน 
 - ฝายบริหารงานลูกคา 26 คน 
 - ฝายโปรดักช่ัน  26 คน 
 - ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ  11 คน 
 ป 2556 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 108,500,932.00 บาท (ไมรวมพนักงานท่ีดํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบ้ียเลี้ยง 
 ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดข้ึน  

 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือสรางความเจริญ เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังค่ังแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มา
ใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน  

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตป 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการทบทวน
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2556 บริษัทไดรับ 

 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2556 อยูในระดับ “ดีมาก” 
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 ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเปน 
ตัวอยาง”  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 190 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการไดพิจารณาและ
มีมติใหปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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  
 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส และตรวจสอบได 

ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพ
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางให
องคกรมีภูมิคุมกันท่ีดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท 
ผูบริหาร พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทาง
เดียวกันในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังน้ีดังน้ี  

 1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงม่ันท่ีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท  

 2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวของ 

 3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน  

 4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือได 

 5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางเพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลา ตราบเทาท่ี
ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 



 

28 

 

 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
กัน 

 7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 
 8. มุงม่ันสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดม่ันในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวย

การรับฟงและทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ 
 9.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม 

ตลอดจนมุงม่ันในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
 10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน 
 11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ

ประโยชนของบริษัทเปนท่ีต้ัง  
 หลักการกํากับดูแลกิจการ แบงเปน 5 หมวด ดังน้ี 
 1.  สิทธิของผูถือหุน  
  1.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมี

การกระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยาง
เปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังท่ี
เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ท้ังสิทธิพื้นฐานของผูถอืหุน 
สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถอืหุน เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัท 

  1.2) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซต
ของบริษัท 

  1.3) คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมี
คําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมท้ังสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการ
เดินทาง 

  1.4) คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบรษัิทเปนประจํา
ทุกป มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ 

  1.5) คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง รวดเรว็ มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลอืกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมี
การใชบัตรลงคะแนน รวมท้ังมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน  
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  1.6) คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถือหุน พรอมผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท 

   1.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการ
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต
ละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพ่ิมวาระท่ีไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบน
เว็บไซตของบริษัท 

  นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนท้ังตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิ
หรือลดิรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

  (1) สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทได
เผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com เพ่ือใหผูถือหุนมีชองทางท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลของบรษัิทไดมากข้ึน เชน ผล
การดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพ่ือประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือ
หุนภายใน 14 วนันับจากวันประชุม และขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน 

  (2) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถอืหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุก
ปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไมเปนอุปสรรคในการ
เขารวมประชุมของผูถือหุน 

   ในป 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 19 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 ณ หอง
ประชุมของบริษัท เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรอียุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป 
เพื่อไมใหผูถือหุนสับสนพรอมแนบแผนท่ีไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุม
สามัญผูถือหุนและวาระการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ต้ังแตวันท่ี 22 มีนาคม 2556 เพื่อใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาประมาณ 5 สัปดาห 

   กอนวันประชุมผูถือหุน 
   1. บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอย

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมและ/
หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบขอมูล
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ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

   2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ท้ังหมดท่ีมีขอขอมูลเหมือนกับขอมูลท่ีบริษัท สงใหผูถือหุนในรูปเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
เว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ต้ังแตวันท่ี 22 
มีนาคม 2556 เพ่ือใหผูถือหุนท้ังชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลา
พิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 

   3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซ่ึงมีการกําหนดวาระการประชุมพรอม
ขอเท็จจริงและเหตุผล รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการ
ประชุม ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนท่ีของสถานท่ี
จัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน โดยสง
วันท่ี 11 เมษายน 2556 เพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกท้ังไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ต้ังแตวันท่ี 17 เมษายน 2556  

    กรณีผูถือหุนตางชาติบริษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมซ่ึงมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทย นอกจากน้ี ผูถือหุนสามารถ 
Download หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง 

   วันประชุมผูถือหุน 
   1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอ

ผูถือหุน โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 19 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเขารวมประชุม 11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67 
ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย เขารวมประชุมครบทุกทาน ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝาย
บัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน มีการ
บันทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมท้ังผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุมผูถือหุน
ไวในรายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
www.fareastddb.com 

   2. บริษัท ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการ
ผูจัดการไดแจงจํานวนสัดสวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม หลังจากน้ัน ประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุมและ
แนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พรอมท้ังมอบหมายให นางสุรีย หมื่นนรินทร 
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เลขานุการบริษัทช้ีแจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีลงมติในแตละวาระ
ตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะได
อยางเต็มท่ีในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode ท้ังเห็นดวย ไม
เห็นดวย และงดออกเสียง พรอมท้ังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน 

   3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 19 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 บริษัทไดใชระบบ 
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม การตรวจนับ
คะแนนในแตละวาระใชระบบ Barcode มีผูสอบบัญชีรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพ่ือความ
โปรงใส นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละ
วาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที 

    การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/
ผูรับมอบฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกต้ัง
กรรมการบริษัทจะเลือกต้ังเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับ
คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทาน้ัน และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด
ท่ีเขารวมประชุมสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ ในป 2555 การลงคะแนนเสียงของผู
ถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 18 ท่ีบริษัท เผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัท 

   4. บริษัท ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมี
การเพ่ิม วาระอื่นนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดย
ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

   5. บริษัท มีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผูถือ
หุนสามารถติดตอไดท่ีเลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผาน เว็บไซตของบริษัท 

   6.   วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ ไดแก 
    (ก) การจายเงินปนผล : บริษัท เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงิน

ปนผลท่ีเสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลท่ีจายกับนโยบาย 
และระหวางเงินปนผลท่ีจายในปปจจุบันกับปท่ีผานมา พรอมระบุวันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

    (ข) การเลือกต้ังกรรมการบริษัท : บริษัท ใหสิทธิผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัท
เปนรายคน และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีไดรับการเสนอช่ือไดผานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ
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ตามท่ีบริษัทกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมี
ขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอใหเลือกต้ัง จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 

     กรณี เปนการเสนอช่ือกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมใน
ปท่ีผานมา และจํานวนวาระ / ปท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

    (ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท  :  บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน บริษัทมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จํานวนเงิน
คาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา และเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในกลุม
ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินท่ีไดรับ
อนุมัติ จํานวนเงินท่ีจายจริงและรูปแบบในการจาย รวมท้ังจํานวนเงินท่ีจายใหแก 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง เปนรายบุคคล ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท 

    (ง) การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัท เสนอช่ือ
ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปท่ี
ทําหนาท่ี มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปท่ีผานมา และ
คาบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 
นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   หลังวันประชุมผูถือหุน 
   บริษัท จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยาง

ละเอียด ชัดเจนครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายช่ือกรรมการบริษัท รายช่ือกรรมการชุด
ยอย ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน 
บันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุม
ดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม 
และสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พรอมท้ังเปดเผยผานเว็บไซต www.fareastddb.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
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ผูถือหุน เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 
พรอมท้ังนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  2.1) คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุน

ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  2.2) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 

สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือ
หุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผูถือหุน 

  2.3) คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

  2.4) คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2.5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ 

  2.6) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการ
ปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

  2.7) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังน้ี 

  การประชุมผูถือหุน 
  1.  การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุน

มีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 
  2.  การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ

การประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมตาม
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หลักกเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท  

  3.  การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 19 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 บริษัท สงหนังสือบอก
กลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 15 วัน โดยสงวันท่ี 11 เมษายน 2556 
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ซึ่งเปน
ขอมูลเดียวกับท่ีบริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลา
ศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

   บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย 

  4.  บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคน
หนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหช่ือ ท่ีอยูและการมีสวนไดเสียในวาระการ
ประชุมของกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คนไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ
ตรวจสอบท้ัง 4 คนไดจากรายงานประจําป ท่ีสงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

   บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ
ท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมท้ังคําแนะนําข้ันตอนในการมอบ
ฉันทะและไมไดกําหนดกฏเกณฑท่ีทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีได
จั ด ทํ า  และปฏิ บั ติตามประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิจการค า  กระทรวงพาณิชย จ าก เว็บไซตของบริ ษัท 
www.fareastddb.com ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ 
และแตงต้ังให คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

   ในป 2556 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 19 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2556 
  ราย หุน % 

ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 
 ผูถือหุนเขาประชุม 
 เขาประชุมดวยตนเอง 
 มอบฉันทะ 
  - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 
  - มอบใหผูอื่น 

308 
67 
18 
49 

- 
49 

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 
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  5. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิด
คาใชจาย 

  6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสทิธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออก
เสียงอยางเต็มท่ี การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และ
ใหสิทธิผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังท่ีไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไมมีการ
พิจารณา และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 

  นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุม
และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

  การดูแลการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทและ

ผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย มี
ความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และทรัพยสินของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใด ใหทํา
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัท ไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.com เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน 

  นอกจากน้ี ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามท่ีกําหนด 

  การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย 
  บริษัท มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาส และกําหนดใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาให
เลขานุการบริษัท เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัท ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

  ในป 2556 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซ้ือ
ขายในชวงเวลาท่ีหาม 

  นอกจากน้ี บริษัท มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดยกําหนด
หลักเกณฑใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคล
ท่ีมีความเก่ียวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสีย ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
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ทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ในป 2556 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

  การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
  บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการ

กําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดเปนนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 
มีการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไม
ออกเสียงในวาระน้ัน เพื่อใหกรรมการบริษัทท่ีไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ีและมีอิสระ
ในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียมีใคร
บางท่ีจะตองออกจากหองประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผย ช่ือ ความสัมพันธของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง การ
กําหนดราคามูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หาก
มี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนด และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหน่ึง เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส รวมท้ังมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได  

 3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  3.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดยคํานึง 

ถึงสิทธิตามกฎหมายหรอืขอตกลงท่ีมีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม
ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน ไมลวง
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน  

  3.2)  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวน
หนึ่งของรายงานประจําป 

  3.3)  คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและข้ันตอนท่ีผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรอืรองเรียนในเรือ่งท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องท่ี
ไมไดรับความเปนธรรม โดยสามารถติดตอส่ือสารผานเลขานุการบริษัท นางสุรีย หมื่นนรนิทรโทรศัพทสายตรง 0-
2354-3549 หรอืทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผูแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 



 

37 

 

  3.4)  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรอืแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน
หรือผูแจงเบาะแส ในเรื่องท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
   4.1) คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางถูกตอง โปรงใส 

ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาท่ีไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของ
บริษัท โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทางอื่นๆ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน  

  4.2)  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ 
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

  บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตาม
มาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและ
ท่ัวถึง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไข
เปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยท่ัวไป มีความม่ันใจวากฎหมาย 
กฎเกณฑ ขอบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางท่ี
บริษัทไดเปดเผยไว เชน ในรายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการน้ีบริษัทยังไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่ง
ไดมอบหมายให นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมท่ีจะใหขอมูลและขาวสาร ตามท่ีนักลงทุน
และผูเก่ียวของท่ีสนใจ โดยสามารถติดตอสอบถามไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 
หรืออีเมล chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลได
งายอยางเทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากข้ึน  

  ทุกครั้งท่ีบริษัทมีนโยบายทํารายการท่ีอาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระน้ันๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา 
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากน้ียังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  
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  สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสน้ัน 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนน
การตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุท่ีเปนตนเหตุ 
และเสนอความเห็นท่ีจะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ 
รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทาง
ตางๆ ตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปน้ี
เพื่อแสดงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 

  1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขา
ประชุม เปนตน 

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

เกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและ
ผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล 
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอ
ผูเก่ียวของเฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการ
ปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
   5.1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีหลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมี
กรรมการบริษัทท่ีไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู มี
กรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  5.2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

  5.3) คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 
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  5.4) คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อแบงแยกบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน 

  5.5) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

  5.6)  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาท่ีตามกฏหมาย และตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูท่ีมีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

  5.7) คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณ เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  5.8) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

  5.9) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัทผูบริหาร และพนักงานอยางตอเนื่อง 

  5.10) คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความ
เปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีสวน
ไดเสีย 

   5.11) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

  5.12) คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูง เข ารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

  5.13) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ี
จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึง
ผลการประชุม 

  5.14) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศท่ี
จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผู
ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 
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  5.15) คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  5.16) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

  5.17) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป 

  5.18) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  5.19) คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหน่ึงภายใน
บริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

  5.20) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
  5.21) คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงาน

ทางการเงินเสนอไวในรายงานประจําป 
  5.22) คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกกรรมการ

แตละคณะ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
  5.23) คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาท่ีตางๆ 

เพื่อการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  5.24) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเขารับตําแหนงในบริษัทเปน

ครั้งแรก 
  5.25) คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
  5.26) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัด

ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน 
 ในปกอนหนาน้ีคือ ป 2555 ฟารอีสท ดีดีบี ถือเปนจุดเริ่มตนในการใหความรูดานส่ือดิจิตอล ใหกับ

พนักงานทุกคนไดเขาใจ โดยเนนท่ีพื้นฐาน เนื่องจากสื่อดิจิตอลมีความหลากหลายในรูปแบบ ตอมาในป 2556 การ
อบรมพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงาน ก็ยังคงใหความสําคัญในการใหความรูของสื่อดิจิตอลตอเนื่อง เนน
เรื่องการนําไปใชกับแคมเปญการส่ือสารทางการตลาดกับลูกคา สวนการอบรมเสริมทักษะดานอื่น ๆ ท่ีชวย
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เสริมสรางความสําเร็จใหกับผลงานของบริษัท และการเพ่ิมคุณภาพการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพ ทาง
บริษัทฯ ยังคงจัดใหมีอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

 1. ประเภทสื่อดิจิตอล สงเสริมการใหความรู พัฒนาศักยภาพดานดิจิตอล สงพนักงานระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการรวมการสัมมนาที่องคกรภายนอกจัด ไดแก  

  - Digital Marketing Summit 2013 จัดโดย Nation Broadcasting Corporations ที่โรงแรม Grand Center 
Point Terminal 21 โดยมีบุคคลากรผูทรงคุณวุฒิในวงการมาใหความรู การจัดอบรมน้ีมีขึ้น  2 วัน 

  - Adman Symposium - Digitization Trends...The Next Big Thing จัดโดยสมาคมโฆษณาธุรกิจแหง
ประเทศไทย อบรมที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  - FOMO Marketing Era  - Fear Of Missing Out จัดโดยสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย วันนักการ
ตลาด ที่ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิต์ิ 

  - 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 การสัมมนาครั้งน้ีเปนการอบรมใหความรูพ้ืนฐานดาน
ดิจิตอลแกพนักงานในกลุม 

  นอกจากน้ี ยังมีการสัมมนาท่ีทางบริษัทฯ เปนผูจัดเชิญบุคคลากรผูทรงคุณวุฒิมาให  ความรู
เพิ่มเติมดานส่ือดิจิตอลน้ีดวยเชนกัน 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 การบรรยายคร้ังน้ี ทางบริษัทฯ เชิญลูกคากลุมหน่ึงมารวมรับฟงเพ่ือสรางความเขาใจ และเสริมสราง
สัมพันธภาพระหวางลูกคาและเอเยนซีดวย 

  - “Integrated Offline & Online Media” โดยคุณบรรณพนต พูลสวัสด์ิ Webmaster ของ Daydev     
แบงปนใหความรูเก่ียวกับกลยุทธการผสานสื่อดิจิตอล กับสื่อหลัก ทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพ  

 2. ประเภท เสริมประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพใหการทํางาน 
  -  “ASEAN..The New World Power” การบรรยายแคมเปญการตลาดที่ประสบความสําเร็จในอาเซียน   

โดยนักการตลาดช้ันนําของอาเซียน วัตถุประสงคเพ่ือตอนรับการเขาสู AEC ในอีกไมนานความสําเร็จระดับอาเซียน การ
บรรยายน้ีจัดโดย 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 น้ี 
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.  เชิญผูเช่ียวชาญความคิด
สรางสรรคในดานตางๆ มารวมแบงปนเพ่ือสรางแรง บันดาลใจใหเด็กรุนใหม  

  - “Motion Graphic” เพ่ิมทักษะการเรียนรูพ้ืนฐานการสรางสรรค Motion Graphic 
  - “R.O.I. Workshop 2013” การอบรมวิธีการเขียนบรีฟโดยใช R.O.I. โดย วิทยากรภายในบริษัท 
  - “Landmark Forum” การอบรมเพ่ือใหรูจักตนเอง เพ่ือความเขาใจในตนเองและการอยูรวมกับคนใน

สังคม 
  - “Let’s photo” โดยอาจารยสงคราม โพธิวิไล ผูทรงคุณวุฒิดานการถายภาพของประเทศ ใหความรู

พ้ืนฐานการใชกลอง และการออกปฏิบัตินอกสถานที่  
 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

 1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
  1.1) ผูถือหุน 
    คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อ

สรางผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    1.  เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปน

ธรรม 
    2.  ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความ

มั่นใจตอผูถือหุน อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
    3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือ

หุนอยางเหมาะสม 
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    4. รายงานสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ท้ัง
สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เกี่ยวของโดยไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท 

    5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําป 

    6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

    7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน 

    8. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

    9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

    10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน 

    11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสิน
ของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  1.2) ลูกคา 
    คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของลูกคาเปนกุญแจ

สําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    1. ดําเนินธุรกิจดานการผลิต และบริการ ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
    2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงม่ัน พัฒนาดานบริการ และคิดคนนวัตกรรมหรือสื่อโฆษณา

ใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจโดยไม
ปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

    3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของโดย
มิชอบ 

    4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีไมสุจริตจากลูกคา 
ท้ังทางตรงและทางออม 
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    5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการ
ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

    6. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน
พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม  

  1.3) คูคา 
    คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 

โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
    1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตาม

กฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบน
พื้นฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

    2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

    3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน 

    4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติได ให
รีบเจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

    5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอตกลงทางการคา 

  1.4)  คูแขง 
    คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ท่ีบริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ 
   2. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา 
  1.5)   เจาหน้ี 
   คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความ

เช่ือถือใหกับเจาหน้ี โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. ปฏิบัติตอเจาหน้ีทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
   2.  ฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ท่ีตกลงกันอยางเครงครัด 
   3. บริหารงานเพ่ือใหเจาหน้ีมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี

ท่ีดี 
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   4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา 
   5. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหน้ีทราบเปน

การลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
  1.6) พนักงาน 
   คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ

ของบริษัท โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพื้นฐานในการ

ทํางานตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ 
   2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ

บริษัท 
   3. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทาง

เพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดท่ีไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
   4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรู 

ความสามารถของบุคลากรอยางท่ัวถึง สรางความม่ันคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคน 

   5.  สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริษัท 

   6.  ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 

   7.  จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน 

   8.  เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขเก่ียวกับการทํางาน 
ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสราง
ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

   9.   จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังจัดสภาพแวดลอม
การทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน 

   10. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 
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  1.7)   ชุมชนและสังคม 
   คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ

ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมท่ี
ดี โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   1. ไมดําเนินธุรกิจท่ีทําใหสังคมเส่ือมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นท่ีอยูรวมใน
ชุมชนและสังคม 

   2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนใน
บริษัทและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

   3. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
   4. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน  
   5. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสาธารณประโยชน  
   6. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของ

ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม 
  1.8)    สิ่งแวดลอม 
   คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม โดยมี

การกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   1.  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดย

คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ 

   2.   สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและ
ความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

   3.  สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องส่ิงแวดลอม 
   4.   สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ต้ังแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มี

มาตรการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

   5.  มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

   6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  1.9)  ภาครัฐ 
   คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
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   1.  ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการ
ใดๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย 

   2.  ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ 
   3.  สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
   4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ในแตละ

ประเทศ หรือทองถิ่น 
 2. ความขัดแยงของผลประโยชน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังน้ี 
  1) ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ เปน

ธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปน
สําคัญ กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  2) ยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อันเปน
การขัดผลประโยชนกับบริษัท รวมท้ังไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด 

  3) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  4) กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน หามทํา
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

  5) กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาท่ี
รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป 

  6) ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทท่ีตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ีไมเกี่ยวของ  

  7) การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทท่ีมีอํานาจหนาท่ี อาจมีการกําหนดช้ัน
ความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรับมอบหมาย  

 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ  
  คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางท่ีมีการแขงขันอยาง

เปนธรรม อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียม
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ประเพณีปฏิบัติ เพ่ือรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

  1) ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ
อยางหน่ึงอยางใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีท่ีมีมูลคาเกินกวา
ปกติวิสัย ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

  2) กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการท่ัวไป 
เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน 

  3) กรณีท่ีตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอื่นใด ท่ีตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยง
รับรองในนามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน  

  4) คาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเรื่องเหลาน้ี ควรจะอยูภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม  
 4.  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน โดยกําหนด

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  1) สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
  2) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ

ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปช่ัน
ตางๆ 

  3) หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือ
ยอมรับซึ่งทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม 

  4) หามกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงาน  ใหหรือเสนอท่ีจะใหทรัพยสิน  หรือ
ผลประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลน้ันกระทําหรือละเวนการกระทําใดท่ีผิดตอกฎหมายหรือ
โดยมิชอบตอตําแหนงหนาท่ีของตน 

  5) จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรงใสและถูกตอง 
  6) จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหพนักงานและผูท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถท่ีจะแจง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบทุก
เบาะแสท่ีมีการแจงเขามา 
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  ท้ังน้ีบริษัทไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณท่ีจะไมมีสวนรวมในการคอรรัปช่ันรวมกับ แนวรวม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยมีขอตกลงซ่ึงมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  

  1) จะจัดใหมีการประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนํา
นโยบายการตอตานการทุจริตและแผนการกํากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดใหมีคูมือ/แนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจแกผูบริหารและพนักงาน  

  2) จะเปดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ แนวปฏิบัติท่ีดี และแนวทาง
ความสําเร็จในการสนับสนุนใหเกิดการทํารายการทางธุรกิจอยางมีคุณธรรม ถูกตองและโปรงใสในประเทศ  

  3) จะรวมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ โดยการ
สรางแนวรวมปฏิบัติ และการเขารวมในกิจกรรมตอตานการทุจริต 

 5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญา  
  2) ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาว

ไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 
  3) เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 
  4) ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีใหถือเปนทรัพยสินทาง

ปญญาของบริษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนให
บริษัท ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเก็บไวในรูปแบบใด 

 6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  1) ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  2) ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหน่ึงในการ

ปฏิบัติงาน 
  3) ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือ

เรื่องอื่นใด ท้ังน้ีพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก 
  4) จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูท่ีเช่ือวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับ

การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยาง
เปนธรรม 
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 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังน้ี 
  1)  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย  อาชีว 

อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอสุขภาพ
ของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 

  2) สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐาน
การทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดลอม วิธีการทํางานท่ีปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน 

  3) มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีเพ่ือปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและ
ผูเกี่ยวของ 

  4) สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานไดอยางยั่งยืน  

 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

 1.  ความรับผิดชอบในหนาที่  
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดมีการดําเนินการมา

อยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ภายใตกรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังน้ี 

  กรรมการบริษัท และผูบริหาร 
  1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
  2) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา

ประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
  3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมีสิทธิ

ออกเสียงในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสีย 
  4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี

เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัท เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 
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  5) ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร รวมท้ัง
คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป  

  6) หามกรรมการบริษัท และผูบริหาร ทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 
กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

  7) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูท่ีมีความเกี่ยวของ 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 
  พนักงาน 
  1) สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอและปฏิบัติงาน

ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน 
  2) ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ 
  3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการท่ีเปนเลิศ รักษา

ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท 
  4) รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก 
  5) หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงิน

จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
  6.) ปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา   
  7) ยึดม่ันในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อ

ประโยชนของบริษัทและพนักงาน  
  8) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดย

ปราศจากความจริง รวมท้ังไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง 
  9) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ ซื่อสัตย สุจริต ไมแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเอง 

หรือผูอื่น โดยอาศัยหนาท่ีการงานท่ีทํากับบริษัท 
  10) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายตองาน หรือทรัพยสินของบริษัท 
  11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยใชสิทธิ

ทางการเมืองอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบ
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน  
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 2.  การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท  
  กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสิน

ของบริษัท และทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
  1) ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ

บุคคลภายนอก 
  2) ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหาย ชํารุด หรือนําไปใชในทางท่ีผิดเสมือน

วิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 

  3) ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินท่ีเพียงพอตอความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน 
  4) ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด สอดแนม แกไขแฟมขอมูลของผูอื่น หรือสรางหลักฐานท่ี

เปนเท็จ อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสาร และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

  5) ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตท่ีจัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซ่ึงความ
เสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัท 

  6) เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของ
บริษัท 

  7) ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซํ้า ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชน
สวนตัวหรือประโยชนของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 

  8) รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

  9) ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของกําหนดและเมื่อพนชวงระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานท่ีเกี่ยวของตองดูแลใหมีการ
ทําลายดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

 3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
  คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอ

รองเรียน เมื่อพบเรื่องท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมท้ังการรับขอรองเรียนในกรณีท่ี
พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการท่ีบริษัท
กําหนด 
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  บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัท 

  มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
  1) ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิด

ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย 
  2) บริษัทจะเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 

โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 

 4.  การวินิจฉัยขอสงสัย 
  ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีรับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหรับทราบเขาใจ 

และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว หากจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมี
ขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงใหถือ
คําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนท่ีสิ้นสุด 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงมีการแบงแยกหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหแกคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการชุดยอยมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด ดังน้ี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

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

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

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

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

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

แตละทาน 
  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎบัตร (Charter) 
  (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 7.  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร  

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

แหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย 
  วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงท่ีวางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 
 ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละราย สรุปไดดังน้ี 

รายช่ือ 
 

คุณสมบัติ 
การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 

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

 
  



 

56 

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังน้ี  

 1.  นายวิชิต ตันติอนุนานนท  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2.  นายวิชา ลดาลลิตสกุล   กรรมการ 
 3.  นางมาลี ลีลาศิริวงศ  กรรมการ 
 4.  นางชัยลดา ตันติเวชกุล  กรรมการ 
 5. นายอาทร เมฆนพรัตน  กรรมการ 
 6.  นางสุรีย หมื่นนรินทร  กรรมการ 
 7.  นางสาววราภรณ  กุลสวัสด์ิภักดี  กรรมการ 
  นางสาวสุจิตรา  มากะนิตย  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหเกิดความ

ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส่ือสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

 2.  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 
 3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 
 4. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ป 2556  มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการเขารวม

ประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียงแตละราย สรุปไดดังน้ี 
รายช่ือ ตําแหนง การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 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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รายช่ือ ตําแหนง การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 
6. นางสุรีย  หมื่นนรินทร กรรมการ 4/4 
7. นางสาววราภรณ  กุลสวัสด์ิภักด ี กรรมการ 4/4 
หมายเหตุ : *นายอาทร เมฆนพรัตน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 
 

9.3  การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง  
 1. กรรมการอิสระ 
  คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ดังตอไปนี้   
  1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

  2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคล อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

  4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

   ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสาม
ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ี การ
คํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอน
วันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

  6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการ
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ
อิสระ 

  7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

  8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

  9) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 

  ท้ังน้ี หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

  ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง 1. ถึง 9. แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

  หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กลต. เพื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 



 

59 

 

  ในป 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังน้ี 
รายช่ือ คุณสมบัติ 

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

 2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด 
  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญใน

การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง ภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางเปนอิสระ คณะกรรมการบริษัทมาจากการ
เลือกต้ังตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปน
จํานวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

  ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย  
  -  กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5  ทาน 
  -  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  3  ทาน 
  -  กรรมการท่ีเปนอิสระ  4  ทาน 
  บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ

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

  อํานาจกรรมการ 
  กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีระบุในขอบังคับของบริษัท คือ 
   กลุม ก. นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางมาลี 

ลีลาศิริวงศ 
   กลุม ข.  นายอาทร เมฆนพรัตน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นายชัยลดล โชควัฒนา 
   กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ

กรรมการใน กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหน่ึงคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  
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   คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

  วิธีการเลือกต้ังกรรมการบริษัท  
  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทน้ันใหท่ีประชุมผูถือหุน

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

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
  3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งน้ันใหประธานเปนผูออกเสียง 
ช้ีขาด 

  วาระการดํารงตําแหนง 
  ก) การออกตามวาระ   ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร 

กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการบริษัทซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

  ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ 
   1. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการ

บริษัทพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังน้ี 
    1.1 ถึงแกกรรม 
    1.2 ลาออก 
    1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท 
    1.4 มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร

จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน 
    1.5 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
    1.6 ศาลมีคําส่ังใหออก 
    และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทน
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ตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีวางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ีตน
แทน 

   2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอาจ
ลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ี
ถืออยูโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

    บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เพราะเช่ือ
วาความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุ ตราบเทาท่ี
กรรมการบริษัททุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัท  แทนตน 

  สัดสวนกรรมการท่ีเปนตัวแทนผูถือหุน 
  - ไมมี - 
 
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจท่ีเอื้อประโยชนตอกัน มี

การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัท รับทราบอยางสมํ่าเสมอ 
ผูบริหารระดับสูงจะเปนผูพิจารณาวาบริษัทท่ีไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร เพื่อจะไดสงบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน  

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน

สวนตน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอม
ท้ังกําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยท่ีนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2556 มีจํานวนเงินท้ังส้ินดังน้ี 
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  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 
 คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
  - ไมมี – 
 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาด

หลักทรัพยกําหนดไว สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องท่ีเปดเผยไวขางตน 
 - ไมมี - 

 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม  
 
ในป 2556 นี้นับเปนปท่ี 6 ท่ีทางบริษัทฯ ไดรวมกับลูกคาของบริษัทฯ ในการนํางบประมาณสวนหนึ่งไป

รวมพัฒนาและสงเสริมเยาวชนผูดอยโอกาสในตางจังหวัด สําหรับครั้งน้ี บริษัทฯ ไดมุงเนนความสําคัญกับการอาน 
ชวยสรางความนาสนใจใหกับโลกการเรียนรูของเด็ก ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนท่ีสามารถไปทํากิจกรรมกับ
เด็กนักเรียนได และเปนโรงเรียนท่ีไดรับการดูแล เอาใจใสในระดับดีจากผูบริหารของโรงเรียน เพื่อใหการ
สนับสนุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปนี้ไดคัดเลือก 2 โรงเรียนคือ 
1. โรงเรียน วัดคลองโพธิ์ หมู 7 ต. ดงละคร อ. เมือง จ. นครนายก   
 มีนักเรียนต้ังแตช้ันอนุบาล – ประถมการศึกษาปท่ี 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   
 มีนักเรียนต้ังแตช้ันอนุบาล – ประถมการศึกษาปท่ี 6 จํานวนรวม 32 คน  
 คุณครู 2 คน ผูอํานวยการ 1 คน ครูจางสอนอีก 1 คน 
กิจกรรมท่ีบริษัทฯ ทํา ใชช่ือวา “ Far East DDB เติมหนังสือใหตูวิเศษ” เชิญชวนพนักงานของบริษัทฯ 

ชวยกันคัดเลือกหนังสือท่ีมีท้ังนิทาน เพ่ือเสริมสรางจินตนาการและสรางความดึงดูดใจในการอานใหกับเด็ก ๆ รวม
ไปถึงหนังสือประกอบการเรียน หนังสือเหลาน้ีไดรับท้ังจากการรวมบริจาคจากพนักงาน และจากการนํางบ
ของขวัญปใหมของลูกคาไปรวมจัดซ้ือเพ่ิมเติม 

นอกจากหนังสือ ก็ยังเพ่ิมอุปกรณการเรียน เชน พวกแผนภูมิ แผนท่ี ธงชาติอาเซียน ตอนรับการเขาสู AEC
รวมไปถึงการรวมบริจาค ขาวสาร อาหารแหงจากพนักงานของบริษัท  ดวย 
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สําหรับการรวมทํากิจกรรมของพนักงาน บริษัทฯ ไดเลือกไปทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนแรก คือ โรงเรียน วัด
คลองโพธ์ิ ซึ่งมีจํานวนนักเรียนมากกวา โดยในสวนกิจกรรมประกอบไปดวย  

- การชวยกันจัดหองสมุดใหเด็กนักเรียนใหม 
- รวมเลานิทานใหเด็กนักเรียน รวมสนุกเปนตัวละครกับพี่ ๆ 
- แบงปนความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยผานนิทานอาเซียน 
- เลนเกมส 
- เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกไอติม แจกขนม 
- แจกชุดเครื่องเขียน 
สวนโรงเรียนท่ี 2 คือโรงเรียนโคกลําดวน ทีมพนักงานก็ไดนําหนังสือไปใหชุดใหญ รวมไปถึงอุปกรณ

การศึกษา ชุดเครื่องเขียนใหเด็ก รวมไปถึงขาวสาร อาหารแหงเชนกัน  
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
11.1 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การ

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

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

 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจํา
ทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 191 (2/2557) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงรวมกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2556 และมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมในดานตาง ๆ 5 สวน
คือ  
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 1. องคกรและสภาพแวดลอม  
  องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทมีลักษณะท่ีทําใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน มีการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน คํานึงถึงความเปนธรรมตอ พนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน สังคมสวนรวม และส่ิงแวดลอม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยูเปนประจํา เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณในขณะน้ัน มีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ นอกจากนี้ มีการกําหนดนโยบาย
ในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ของ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งชวยใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซ้ือไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ปองกันการใชอํานาจหนาท่ีในการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือเกินอํานาจ 

 2. การบริหารความเสี่ยง   
  บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต ผูบริหารใหความสําคัญกับการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังจากภายนอกและภายใน มีการส่ือสารให
ผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรุปสถานการณ การดําเนิน
กิจการรวมท้ังปจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อหามาตรการปองกัน
และจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทเปนสําคัญ 

 3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
  บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและอํานาจในการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละ

ระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลปฏิบัติงานของทุกฝาย ในการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามข้ันตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนประจําทุกเดือน และติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริษัท มติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
ใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  
  บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลย่ีท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานรวบรวมและ
จัดเก็บในระบบคลังขอมูลของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร มีระบบงานตาง ๆ 
เชน บัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงานจัดซ้ือ-จัดจาง การเปนนายหนาตัวแทนทํา
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โฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยทุกระบบจะเช่ือมโยงกัน ทําใหสามารถ
ควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท และชวยใหฝายบริหารไดรับรูขอมูลตรงเวลาและสามารถใชเพื่อประกอบการตัดสินใจได
ทันเหตุการณ บริษัทมีมาตรการปองกันความปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร และระบบฐานขอมูล โดยมี
โปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรมปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารองขอมูลในส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 5. ระบบการติดตามและประเมินผล  
  บริษัทฯ มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและ

ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
ทันเวลา บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
รวมท้ังมีหนวยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ ในการปฏิบัติหนาท่ี และรายงานผลการตรวจสอบ
พรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 
2556 ไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัท ตามท่ีเห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม 
ผูสอบบัญชีของบริษัท ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวขางตน 

 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวดวย ท้ังน้ี ใหแนบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)  

          - ไมมี - 
 
 11.3  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
                     นางสาวสุจิตรา  มากะนิตย   ผูจัดการตรวจสอบภายใน  ( ท้ังน้ี ไดแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ 3 )  
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12. รายการระหวางกัน 
 
รายการระหวางกันในป 2556 ลักษณะท่ีเกิดข้ึนของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ

คาบริการจายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่ง
เปนการคาปกติและยุติธรรมท่ีบริษัทฯ ทําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ การกําหนดราคา
คาบริการเปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพ่ือโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวของกัน ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 

สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัท 
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 181 (1/2556) เมื่อ
วันท่ี 25 มกราคม 2556 พอสรุปไดดังน้ี 

 รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันดานรายรับ  ไดรับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 4,722,000.00 บาท 

 กรรมการท่ีเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
 
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม ดังน้ันลักษณะการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา
และรายการอื่น ๆ ยังคงดําเนินไปตามระบบปกติทางการคาท่ัวไป 

รายการระหวางกันท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2556 ประกอบดวย  
1.  คาบริการรับ 

ชื่อบริษัท ลักษณะ
ความสัมพันธ 

คาเชารับ คาท่ีจอดรถรับ คาท่ีปรึกษารับ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) กรรมการรวมกัน 2,318,400.00 97,200.00 210,000.00 
2. บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน (บริษัท

รวม) 
” 1,245,700.00 12,000.00 180,000.00 

3. บจก.อินเตอร คอนติเนนตัล 
 โฮลด้ิง (บริษัทรวม) 

” 48,000.00   

4. บจก.พินนาเคิล ทราเวิล   ” 60,000.00   
5. บจก.ชัยลดาดล  ” 36,000.00   
6.   บจก.อิมเมจ เฟรส                ” 168,000.00   
7. บมจ.สหพัฒนพิบูล ” 185,401.75   

 รวมท้ังสิ้น 4,081,179.16 109,200.00 390,000.00 
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 เกณฑการคิดคาตอบแทน 
  คาเชารับ/คาท่ีจอดรถรับ: ใชตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทําเลท่ีต้ัง ลักษณะสภาพและการใช

ประโยชนทรัพยสิน  
  คาท่ีปรึกษารับ: คํานวณจากตนทุนบวกกําไรท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาจากลักษณะความยากงาย 

และขอบขายของการใหบริการ 
2. การซ้ือคอนโดมิเนียมในโครงการบานทิวทะเล ชะอํา – หัวหิน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 186 (6/2556) เมื่อวันท่ี 14 

สิงหาคม 2556 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหองชุดในคอนโดมิเนียม โครงการบานทิวทะเล ชะอํา-
หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท รวมอิสสระ จํากัด จํานวน 2 หอง เนื้อท่ีหองละ 70.46 ตารางเมตร รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 11,643,740.00 บาท เพ่ือใชรับรองแขกและเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน ซึ่งเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ประเภททรัพยสินและบริการ เกณฑท่ีใชในการพิจารณาขนาดของรายการ (ตามมูลคาของส่ิงตอบแทนเทียบกับ
มูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556) ไดคาสูงสุดเทากับรอยละ 1.40% บุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกัน ไมเขาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงคือ นายบุญชัย โชควัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
และกรรมการผูอํานวยการ ในบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และเปนกรรมการในบริษัท รวมอิสสระ จํากัด
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สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
13 .ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 
ขอมูลงบการเงินรวม   ('000 บาท) 

 ป 2556 ป 2555  ป 2554 
รายไดจากคานายหนาและบริการ 675,206 689,364 677,526 
รายไดรวม 768,139 772,636 757,780 
กําไรข้ันตน 307,468 371,871 380,943 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 123,829 151,845 156,281 
กําไรรวมสําหรับป 106,614 123,206 114,953 
สินทรัพยรวม 1,262,125 1,393,280 1,216,107 
หน้ีสินรวม 348,251 499,941 402,016 
สวนของผูถือหุน 913,874 893,340 814,091 

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 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.81 4.22 4.44 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 6.00 4.41 5.26 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 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) ไดจัดทําข้ึนภายใตนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใชดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทาน
ขอมูลทางการเงิน และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
คําอธิบายและการวิเคราะหเพ่ือประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปในการใชงบการเงิน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีเปน
อิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว และผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทําใหคณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือไดวางบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
 
 
 
 
                      (นายบุญชัย โชควัฒนา)      (นางชัยลดา ตันติเวชกุล) 
                         ประธานกรรมการ                         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 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแส เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ งบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด 
(มหาชน) ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุมบริษัท
ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับ งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป เพื่อจัดทํา
และนําเสนองบการเงินนี้ ดังน้ันงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ท่ีแสดง
เปนขอมูลเปรียบเทียบ ไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาว ท้ังน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินรวมของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 (กอนปรับปรุง) และงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555 (กอนปรับปรุง) ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 และวันท่ี 28 
กุมภาพันธ พ.ศ.2555 ตามลําดับ โดยแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

 
(นายอธิพงศ อธิพงศสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2557     
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

 หนวย : บาท

31 ธันวาคม 2556 %
31 ธันวาคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

1 มกราคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 2554 % 31 ธันวาคม 2556 %

31 ธันวาคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

1 มกราคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 2554 %

สินทรัพยหมุนเวยีน

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        

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ  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      

ลกูหนี้การคาและลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ  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      

งานตามสัญญาที่ยังไมไดเรียกเกบ็ 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        

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 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      

สินทรัพยไมหมุนเวยีน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกนั  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         0.45        

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ  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        

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ  -                             -         -                            -         -                            -         -                             -         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 - สุทธ ิ  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-สุทธ ิ  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      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 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      -                         -         

ภาษีถกูหัก ณ ที่จายรอขอคืน 3,521,883.27             0.28        -                            -         -                            -         -                             -         3,247,616.98         0.40        -                         -         -                          -       -                         -         

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 225,881.62                0.02        233,881.62               0.02        229,612.46               0.02        229,612.46                0.02        102,376.64            0.01        102,376.64            0.01        102,376.64             0.01      102,376.64            0.01        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 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      335,587,918.82      37.49    323,764,202.35     36.65      

รวมสินทรพัย 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    895,108,351.77      100.00  883,284,635.30     100.00    

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย
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 หนวย : บาท

31 ธันวาคม 2556 %
31 ธันวาคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

1 มกราคม 2555 
"ปรับปรุงใหม"

% 2554 % 31 ธันวาคม 2556 %
31 ธันวาคม 2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

1 มกราคม 2555 
"ปรับปรุงใหม"

% 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      132,541,659.17     16.27      230,641,651.73     24.53      231,642,145.26      25.88    231,642,145.26     26.23      

ภาษีเงินไดคางจาย  1,493,015.30             0.12        10,262,400.48          0.74        18,615,281.18          1.51        18,615,281.18           1.53        -                         -         6,296,058.99         0.67        12,727,920.40        1.42      12,727,920.40       1.44        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 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    244,370,065.66     27.67      

หนี้สินไมหมุนเวียน     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,534,757.62           1.55        24,933,406.09          1.79        17,767,175.52          1.44        -                             -         18,840,720.95       2.31        24,374,404.82       2.59        17,439,902.83        1.95      -                         -         

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 46,525,147.00           3.69        43,534,120.00          3.12        39,676,567.00          3.22        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        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 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            0.06        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 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        

รวมหนี้สิน 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      

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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        

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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        

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 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      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย  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        

ยังไมไดจัดสรร 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      

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 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        

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 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      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 23,087,023.96           1.83        22,281,077.35          1.60        19,413,623.55          1.58        18,986,529.47           1.56        -                         -         -                         -         -                          -       -                         -         

รวมสวนของผูถือหุน 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      604,170,332.28      67.50    609,786,518.64     69.04      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 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    895,108,351.77      100.00  883,284,635.30     100.00    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
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หนวย : บาท

2556 %
2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 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

 รายไดเงินปนผล 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

 รายไดอื่น 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

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 -                             -         -                           -         -                         -         

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  123,828,733.97         18.34 151,844,694.95        22.03 156,280,851.78        23.07 70,718,182.17           19.39 99,225,443.03         22.82 113,883,299.04     23.31

 คาใชจายภาษีเงินได  (17,214,626.94)          (2.55) (28,638,348.64)        (4.15) (41,328,287.55) (6.10) (7,104,963.89)            (1.95) (16,401,076.08)        (3.77) (28,070,201.49) (5.74)

 กําไรรวมสําหรับป 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

 กําไรเบ็ดเสร็จอื่น :         

       ผลกําไรจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  (27,869,795.92)          (4.13) 34,672,509.97          5.03 14,638,004.68 2.16 (27,668,419.34)          (7.59) 34,672,509.97         7.97 14,638,004.68 3.00

       ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5,573,959.19             0.83 (6,934,501.99)          (1.01) -                            5,533,683.87             1.52 (6,934,501.99)          (1.59) -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (22,295,836.73)          (3.30) 27,738,007.98          4.02 14,638,004.68          2.16 (22,134,735.47)          (6.07) 27,738,007.98         6.38 14,638,004.68       3.00

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 84,318,270.30           12.49 150,944,354.29        21.90 129,590,568.91        19.13 41,478,482.81           11.37 110,562,374.93       25.43 100,451,102.23     20.56

การปนสวนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 102,002,187.58         15.11 117,635,892.51        17.06 112,124,249.27 16.55 63,613,218.28           17.44 82,824,366.95         19.05 85,813,097.55 17.56

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 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

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 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

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 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 41,478,482.81           11.37 110,562,374.93       25.43 100,451,102.23     20.56

กําไรตอหุน  
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท) 13.60                         15.68                        14.95 8.48                           11.04                       11.44

            จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 7,500,000                  7,500,000                 7,500,000.00 7,500,000                  7,500,000                7,500,000.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
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 หนวย : บาท

2556
2555 

"ปรับปรุงใหม"
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      

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย) 

จากกิจกรรมการดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 13,542,434.51        14,606,518.05        16,489,947.48        8,336,602.75          9,120,817.87          10,973,318.74        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (40,677,510.02)      (26,750,770.50)      (20,638,032.70)      -                          -                          -                          

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,026,029.00          3,857,553.00          4,393,485.00          2,830,929.00          2,643,833.00          3,167,846.00          

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                          -                          -                          -                          2,599,930.00          

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น 416,813.50             824,601.00             233,109.50             416,813.50             824,601.00             233,109.50             

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น (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 -                          -                          -                          (35,315,768.00)      (27,030,304.00)      (22,754,240.00)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น (3,969,156.45)         (3,070,514.15)         (3,020,081.00)         (3,969,156.45)         (3,070,514.15)         (3,020,081.00)         

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 

และหนี้สินจากการดําเนินงาน 94,343,460.12        138,103,791.86      152,826,827.70      40,211,800.89        80,428,629.85        104,172,464.61      

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 227,615,398.59      (18,284,671.13)      (26,187,535.98)      161,217,432.98      41,636,744.33        (74,816,719.60)      

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)         -                          -                          (3,247,616.98)         -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 8,000.00                 (4,269.16)                -                          -                          -                          -                          

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 หนวย : บาท

2556
2555

 "ปรบัปรงุใหม"
2554 2556 2555 2554

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิดําเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (139,461,364.99)    77,404,060.12        (29,182,479.93)      (98,099,992.56)      (1,083,373.53)         (2,298,295.23)         

เงินสดจายภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน (1,035,002.00)         -                          (1,665,972.00)         -                          -                          (1,665,972.00)         

หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น -                          -                          -                          (107,000.00)            -                          -                              

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)      

รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได -                          -                          439,874.28             -                              -                              -                              

     เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 135,716,705.72      143,874,300.79      61,720,020.64        82,147,588.49        92,860,439.96        2,958,769.71          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 35,142,094.67        140,644,531.19      (47,359,764.44)      35,142,094.67        60,644,531.19        12,640,235.56        

 เงินสดจายซือ้เงินลงทุนในบริษัทรวม (262,005.24)            -                           -                             (262,005.24)            -                           -                             

เงินสดจายซือ้เงินลงทุนระยะยาวอื่น (152,177,254.00)    (20,000,000.00)       -                             (102,177,254.00)    (20,000,000.00)      -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 4,649,694.60          -                           -                             4,649,694.60          -                          -                          

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 11,099,968.00        9,733,304.00          8,916,640.00          35,315,768.00        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          

เงินสดจายเพือ่ซือ้อุปกรณ (4,600,217.95)         (11,001,037.64)      (12,034,696.61)      (3,708,577.89)         (10,000,043.06)      (11,510,095.45)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 88,037.41               2,986,448.59          819,626.17             69,813.10               1,070,560.74          817,757.01             

เงินปนผลจายแกสวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (3,784,200.00)         (2,703,000.00)         (2,162,400.00)         -                          -                          -                          

เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (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

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                          -                          270,000.00             -                          -                          -                          

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคล และบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                          -                          (270,000.00)            -                          -                          -                          

จายเงินปนผล (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      (60,000,000.00)      (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      (60,000,000.00)      

เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      (60,000,000.00)      (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      (60,000,000.00)      

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สทุธิ (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 วันสิน้ป 247,666,954.68      277,824,975.02      78,719,913.94        106,984,329.69      111,838,051.51      24,661,744.53        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 
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14. การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายจัดการ 
 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2556 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรข้ันตนจากการใหบริการของบริษัทฯและบริษัท
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 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- 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
บริษัทยอยเพิ่มข้ึน  

- รายไดอื่น 
 ในป 2556 รายไดอื่นไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน ดอกเบ้ียรับ คาเชารับ กําไรจากการจําหนาย

ทรัพยสิน รวมเปนจํานวน 92.93 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 9.66 ลานบาท หรือรอยละ 11.60 ซึ่งเปนผลมาจาก
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มมากข้ึน  

- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 40.68 ลานบาท เพิ่ม

จากป 2555 จํานวน 13.93 ลานบาทหรือรอยละ 52.06  เนื่องมาจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษัทรวม 
- รายไดเงินปนผล  
 รายไดเงินปนผลในป 2556 จํานวน 3.97  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2555 จํานวน 0.90 ลานบาท หรือ

รอยละ 29.27 
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คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการขายและบริหาร สําหรับป 

2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายรวมจํานวน 644.31 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 23.52 ลานบาท หรือรอย
ละ 3.79 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ตนทุนการใหบริการและคานายหนา 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการและคานายหนาจํานวน 367.74  ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ปกอน 50.24  ลานบาท หรือรอยละ 15.83 เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได จากการใหบริการและคานายหนา
ของบริษัทยอย ท่ีเพ่ิมข้ึนในป 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 

 
กําไรรวมสุทธ ิ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2556 จํานวน 106.61 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 
16.59 ลานบาท หรือรอยละ 13.47  

- กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2556 จํานวน 102.00  ลานบาท ลดลงจากปกอน 
15.63 ลานบาทหรือรอยละ 13.29 

-  กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  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 และเงินลงทุนช่ัวคราว 

- 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 และบริษัทยอยมีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ สิ้นป 2556 จํานวน 98.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

35.14 ลานบาทหรือรอยละ 26.39 สาเหตุของการลดลงเนื่องจากบริษัทไดเปลี่ยนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ประเภทเงินฝากจํา เปนการลงทุนในกองทุนเปดตราสารหน้ีและตราสารทุนกับสถาบันการเงิน 

- หน้ีสิน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 348.25 ลานบาท ลดลงจํานวน 

151.69  ลานบาทจากป 2555 หรือรอยละ 30.34 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นจํานวน 
280.49  ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 140.51  ลานบาท หรือรอยละ 33.38  

 สาเหตุท่ีทําใหเจาหน้ีการคาลดลง เปนผลจากรายไดท่ีลดลงของบริษัทฯ และนโยบายการจายคาส่ือ
โฆษณาและเจาหน้ีการคาผลิตช้ินงานจายลวงหนา เพื่อใหไดสวนลดทางการคา  

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 8.77 ลานบาท หรือรอยละ 85.46  เนื่องจากการลดลงของรายได 
และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีลดลงจาก 23 % เปน 20 %  

 เจาหน้ีอื่นสวนท่ีเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและผลประโยชนของพนักงาน ลดลงจากปกอน 
20.24 ลานบาท หรือรอยละ 43.87 เนื่องมาจากผลประกอบการท่ีลดลงของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯจายผลตอบแทน
ใหกับพนักงานลดลงจากป 2555 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 66.27  ลานบาท ลดลงจากป 
2555  จํานวน  2.41 ลานบาทหรือรอยละ 3.51 เนื่องมาจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 

 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2556 จํานวน 913.87 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 
2555 จํานวน 20.53 ลานบาทหรือรอยละ 2.30 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลประกอบการท่ีสูงข้ึน
ของบริษัทยอย 
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วิเคราะหงบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สรุปไดดังน้ี 

         (หนวย : ลานบาท) 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  277.82 
 เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก 
 - กิจกรรมดําเนนิงาน  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 สาเหตุหลกัท่ีฐานะเงินสดลดลงมีดังน้ี  
- ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นลดลง 227.62 ลานบาท  
- เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอื่นลดลง  139.46 ลานบาท    
- เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 35.14 ลานบาท 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 25556 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 - บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่ง

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2555 มีจํานวนเงินท้ังส้ินดังน้ี 
  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 - 
 

ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ 
 
- ไมมี –  
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท
ยอยแลว 

(2) บริษัท ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดให มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัท ไดมอบหมายให นายอาทร  เมฆนพรัตน เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายอาทร  เมฆนพรัตน กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัท ไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ  
ตําแหนง 

ลายมือชือ่ 
 

1. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการผูจัดการ ……………………………….. 

2. นายวิชา  ลดาลลิตสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ ……………………………….. 

3. นายอาทร  เมฆนพรัตน กรรมการ ……………………………….. 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท  
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการผูอํานวยการ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
(ป 2513 – ปจจุบัน) 

66 - 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 

4.90 บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล  
2515-ปจจุบัน 
2553-ปจจุบัน 
2550-ปจจุบัน 
 
2554-ปจจุบัน 
2554-ปจจุบัน 
2555-ปจจุบัน 
 
 
2532-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 

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

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 
- บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซ ี
- บมจ.แพนเอเซียฟตุแวร 
- 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 1) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2. นายวศิน เตยะธิติ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
(ป 2517 – ปจจุบัน) 

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

0.23 -  
2540-ปจจุบัน 
 
 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2542-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 

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

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

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

0.05 -  
 
 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- รองประธานกรรมการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.เฟมไลน 
 

เอกสารแนบ 1 (หนา 2) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 
- กรรมการผูจัดการ 
- ผูอํานวยการฝายการเงิน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
(1 พ.ย. 2548 – ปจจุบัน) 

37 - ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน 
สหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 55/2006 

3.61 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
2554-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการบริหาร 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
- จํานวน 6 บริษัท 
 
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 

5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 
- กรรมการ 
(28 เม.ย. 2532 – ปจจุบัน) 

59 - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 3/2003 

0.05 -  
2552-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการบริหาร 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.ไทยวาโก 
- จํานวน 8 บริษัท 
- ไมมี 

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

59 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 2/2003 

0.03 -  
 
 
2532-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- ไมมี 
- จํานวน 1 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน 
- บจก.อิมเมจเฟรส 
- บจก.แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) 
- บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น 

เอกสารแนบ 1 (หนา 3) 



 

85 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

64 - ปริญญาโทบัญชี Western Illinois 
University, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 3/2003 

- -  
2539-ปจจุบัน 
2541-ปจจุบัน 

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

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

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

65 - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
โบวลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 4/2003 

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

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

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

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

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

- -  
2554-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
- บมจ.แพนเอเซียฟตุแวร 
- จํานวน 3 บริษัท 
- ไมมี 

เอกสารแนบ 1 (หนา 4) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
(11 สิงหาคม 2554 – ปจจุบัน) 

61 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 99/2012 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

11. นายอาทร เมฆนพรัตน 
- กรรมการ 
- ผูจัดการทั่วไป 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
(15 พ.ย. 2553 – ปจจุบัน) 
 

54 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 87/2011 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

36 - ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน 
Marymount University รัฐเวอรนิเจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 -- Director Accreditation 
Program (DAP) 106/2013 

2.39 -  
 
 
2553-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.มั้งคโปรดักชั่น 

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

53 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ 
- ผูอํานวยการบริหารฝายวางแผนกล
ยุทธและวิจัย  
(1 พ.ย.2548 - ปจจุบัน) 

44 - ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development 
Administration สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล 
- ผูจัดการฝายบัญชี 
 (กุมภาพันธ 2544 - ปจจุบัน) 

53 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

16. นายชัพ หลิวอําพัน 
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค 
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน) 

55 - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและสื่อมวลชนสาขาโฆษณา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

17. นายพีระเดช จอยจรูญ 
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค 
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน) 

55 - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

18. นางสุนีย ชัยจิรารักษ 
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค 
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน) 

52 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

19. นายกองพันธุ อปุถัมภรุงพงศ 
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค 
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน) 

50 - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

20. นายพหลรัชต นนทวาทิต 
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค 
(1 ธ.ค.2556 - ปจจุบัน) 

48 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

21. นางสุรีย หมื่นนรินทร 
- เลขานุการบริษัท  
(2551 - ปจจุบัน) 

63 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชย
การสีลม 

0.05 -  
 
 
2552-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
 

- ไมมี 
- จํานวน 2 บริษัท 
 
- บจก.อิมเมจเฟรส 
 

 
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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ผูบริหารของบริษัทฯ  
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟารอีสท 

ดีดีบี 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

บจก.เฟมไลน บจก.แรพ คอลลนิส 1 2 3 4 5 A B C D E 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา X, // , / X, // // //, / X,//  // // // x  //  
2. นายวศิน  เตยะธิติ *, // , /  x, //   x, //, / // //  0  // // 
3. นายวิชา  ลดาลลิตสกุล  // , / *, //            
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล // , / , 00   //         // 
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท //             
6.  นางมาล ี ลีลาศิริวงศ // , / , 00 // , / // , /  //        // 
7. นายขจรศักดิ ์ วันรัตนเศรษฐ // , # , 0         0  //  
8. นายอมร อัศวานันท // , # , 0          0   
9. นายวิชิต ตันติอนุนานนท // , # , 0 , 00             
10.   นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน // , # , 0             
11. นายอาทร  เมฆนพรัตน // , /             
12.    นายชัยลดล   โชควัฒนา //              
13. นายอนพุล ภูวพูนผล /             
14. ดร.สมชาติ  วิศษิฐชัยชาญ /             
15.   นายชัพ    หลิวอําพัน /             
16.   นายพีระเดช  จอยจรูญ /             
17.  นางสุนีย   ชัยจิรารักษ /             
18. นายกองพนัธุ  อุปถัมภรุงพงศ /             
19. นายพหลรัชต  นนทวาทิต /             

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

1. นายบุญชัย โชควัฒนา X 
2. นายวิชา ลดาลลิตสกุล **, / 
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ // 
4. นางเกษแกว อิทธิกุล / 
5. นางพรรณพิศ จันทรเอียง / 
6. นายรัชพงค                 งามพิสัย / 
7.       นางชาลินี                   ฮิราโน / 

 
รายชื่อกรรมการ บจก. แรพ คอลลินส (ประเทศไทย)  

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

 
หมายเหตุ : X =  ประธานกรรมการ 

** = กรรมการผูจัดการ 
/ =  กรรมการบรหิาร 
// =  กรรมการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ นางสาวสุจิตรา มากะนิตย 
ดํารงตําแหนง ผูจัดการตรวจสอบภายใน 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
การอบรม หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร โดยการควบคุมภายใน  

และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 
       

- ไมมี - 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
       

- ไมมี - 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 185 (5/2556) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร 
จํานวน 4 ทาน ไดแก นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท นายวิชิต ตันติ
อนุนานนท และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เปนกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป  

ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย 
1. นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
2. นายอมร อัศวานันท  เขารวมประชุม 3/4 ครั้ง 
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน  เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังน้ี 
1. ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินไดจัดทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูสอบบัญชีและฝายบริหาร เพ่ือใหมั่นใจวางบการเงิน
ดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน  

2. ไดสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงที่มีกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฏหมายอื่นที่เก่ียวของ 
รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

3. ไดสอบทานระบบการควบคุมภายในรวมท้ังการบริหารความเสี่ยงและใหความเห็นชอบแผนการ
ตรวจสอบภายในและการติดตามผล ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการไประหวางป เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู 

4. ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพ่ือสอบทานความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี  
5. ไดประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือหารือในเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญ 
6. ไดสอบทานการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
7. พิจารณาเสนอแตง ต้ังผูสอบบัญชีประจําป  2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว า 

นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 แหงบริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ มีความเปนอิสระเพียงพอและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทจึงได
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหพิจารณา
และอนุมัติตอไป 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

(นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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