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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการสื่อสารที่มีความเกี่ยว
โยงกันดังนี้
1.1 วิ สั ย ทั ศ น วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายหรื อ กลยุ ท ธ ใ นการดํ า เนิ น งานของกลุ ม บริ ษั ท ในภาพรวม
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนที่ปรึกษาและใหบริการดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงานที่
มีความคิดสรางสรรคและแผนการสื่อสารเพื่อตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อวาความสําเร็จของลูกคาเปนหัวใจที่จะทําให
บริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน
การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร
บริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางในด า นการสื่ อ สารแบบครบวงจรเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวิ เ คราะห
ปจจัยพื้นฐานของการตลาดที่มีผลกระทบตอยี่หอตราสินคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนที่เปนลิขสิทธิ์
เฉพาะทั่วโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคชั่นสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการ
สรางการสื่อสารตราสินคาใหโดดเดนอารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิด
ใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดชิ้นงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อแบบ
ดั้งเดิม(Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและการ
บริหารลูกคาสัมพันธ(Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคทั้งเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative) เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative) และการศึ ก ษาวิ เ คราะห ค วามต อ งการขอผู บ ริ โ ภคผ า นกลยุ ท ธ
ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญของ
บริษัท
การรับจางทําของ
บริษัทรับจางผลิตชิ้นงานโฆษณาตามแผนการสื่อสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณาสปอตวิทยุชิ้นงาน
สิ่งพิมพแผนพับสื่อดิจิตอล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผนประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมการสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนตน
นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา
บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณา
ตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศนวิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อกลางแจงและสื่อดิจิตอล เปนตน โดยบริษัทจะไดรับ
รายไดจากลูกคาเปนคาบริการและนายหนาตัวแทน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2557
-ไมมี –
1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ เปาหมายและนโยบายการแบงการดําเนินงานในกลุมบริษัท
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
เปนบริษัท ที่ใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา
ทั่วไป โดยมุงเนนที่ชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการสื่อสารและงานโฆษณาที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกลยุทธ
เพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การประสานงานกับ
บริษัทยอยและบริษัทรวมที่รับผิดชอบในการสื่อสารดานอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงาน
การสื่อสารผานทางการวิจัยโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูนําในการสรางธุรกิจใหลูกคา
ดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions)
บริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย)
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท โดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน 86.48%
ดําเนินธุรกิจดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนดการวาง
แผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตชิ้นงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใตจุดยืนใน
การดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานที่ตอบโจทยลูกคาใหดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ทั้งนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดําเนินงานที่แยก
เปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจ
ไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลายโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวคือ“สรางผลลัพธที่ดีที่สุดใหแกลูกคา”
(Generate the Best Results)
บริษัท สปริงบอรดพลัส จํากัด (บริษัทยอย) เดิมชื่อ บริษัท แรพ คอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียน 6,5111,000 ลานบาทโดยบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีอัตราการลงทุน
52% ดําเนินการผลิตชิ้นงานตางๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทยลูกคาที่
มีงบประมาณไมสูงมากและตองการใชบริการเฉพาะงานในสวนการผลิตชิ้นงานเทานั้น
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
1. บริษัทมุงเนนในการคิดคนงานโฆษณาใหมีแนวความคิดที่โดดเดน เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ ROI ®
R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความตองการของผูบริโภค
O ( Originality) – แนวความคิดที่ไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่ม
I (Impact)– แนวความคิดที่สงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ
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2. บริษัทมุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ไมวาจะเปนการสรางตราสินคา การวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเนื่อง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการขอ
เขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการที่ไดศึกษาบริหาร และใหบริการลูกคารายใหมๆทําใหบุคลากรของบริษัทมีความ
ชํานาญในสินคาและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
4. บริษัทมุงมั่นในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อ
วาบุคลากรที่ดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และกาวหนาตลอดไป

5. บริษัทเห็นความสําคัญยิ่งของการปรับตัวใหเขากับสถานการณของอุตสากรรมโฆษณา และการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางอยางรวดเร็ว จึงเนนการพัฒนาองคกรและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหบริษัทเจริญกาวหนาและมีผลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง
1.4 ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ
การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญ
อยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษัททําโฆษณา
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังนี้
ผลิตภัณฑ/บริการ

ดําเนินการโดย

% การถือหุน
ของบริษัทฯ

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บมจ.ฟารอีสท
ดีดีบี

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.เฟมไลน
(ยอย)

86.48

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.สปริงบอรด
พลัส
(ยอย)

52.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคานายหนาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

40.00

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่
รายไดคาที่ปรึกษา
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.อินเตอร
คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง

40.00

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

บจ.มีเดีย
อินเทลลิเจนซ

33.33

ป 2557
รายได
%

ป 2556
รายได
%

ป 2555
รายได
%

328,320
41,216
25,278
394,814

83.16
10.44
6.40
100.00

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

84.77
9.13
6.10
100.00

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

87.52
6.06
6.42
100.00

292,755
21,097
313,852

93.28
6.72
100.00

308,010
24,875
332,885

92.53
7.47
100.00

244,659
24,940
269,599

90.75
9.25
100.00

0
748
748

0
100.00
100.00

2,832
27
2,859

99.06
0.94
100.00

9,942
11
9,953

99.89
0.11
100.00

110,960
1,366
112,326

98.78
1.22
100.00

119,784
1,901
121,685

98.44
1.56
100.00

132,093
2,776
134,869

97.94
2.06
100.00

360
500
108
968

37.19
51.65
11.16
100.00

360
770
106
1,236

29.13
62.30
8.57
100.00

360
577
98
1,035

34.78
55.75
9.47
100.00

1,490,927
192,043
1,682,970

88.59
11.41
100.00

1,576,354
171,023
1,747,377

90.21
9.79
100.00

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

88.64
11.36
100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะการใหบริการ
บริ ษั ท ให คํ า ปรึ ก ษาและดํ า เนิ น งานในด า นการสื่ อ สารทางการตลาดอย า งครบวงจรให กั บ ลู ก ค า
โดยทั่วไป โดยมุงเนนที่ชว ยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการสื่อสารและงาน
โฆษณาที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร การผลิตชิ้นงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา
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การประสานงานกั บ บริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารด า นอื่ น ๆ ตลอดจนการประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการสื่อสารผานทางการวิจัย
ลักษณะรายได
รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัท ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2557, 2556 และ 2555
เทากับ 328.32 ลานบาท 364.66 ลานบาท และ 434.84 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวย รายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้
โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ
2556
2555
2557
ลานบาท
% ลานบาท
% ลานบาท
%
รายไดจากนายหนาและบริการสุทธิ
83.04
25.29 103.18
28.29 133.37
30.67
รายไดจากการผลิตงานโฆษณา
245.28
74.71 261.48
71.71 301.47
69.33
รวมรายได
328.32 100.00 364.66 100.00 434.84 100.00
โครงสรางสื่อโฆษณา
(หนวย : รอยละ)
สื่อโฆษณา
2557
2556
2555
โทรทัศน
74.60
71.68
79.61
วิทยุ
4.76
4.52
3.87
สิ่งพิมพ
2.98
8.93
8.21
ภาพยนตร
0.44
0.10
สื่อกลางแจงและอื่น ๆ
17.22
14.87
8.21
รวม
100.00
100.00
100.00
ลักษณะของลูกคา
ในป 2557 ลูกคาของบริษัท แยกตามโครงสรางของสินคา ดังนี้
งบโฆษณาแยกตามกลุมสินคา
ประเภทสินคา
%
- อาหารและเครื่องดื่ม
44.74
- เครื่องใชสวนตัว
17.31
- สันทนาการและบันเทิง
2.77
- ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน
5.60
- อุปกรณกอสราง
8.81
- อุปกรณส่อื สารและไอที
2.06
- การแพทย
3.36
7

ประเภทสินคา
- สถาบันการเงินและประกันภัย
- พลังงานและสาธารณูปโภค
- อื่น ๆ

%
3.08
8.50
3.77
100.00
สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปที่ผานมา
ป 2557
ป 2556
ป 2555
78.46%
76.33%
76.93%
สัดสวนการขายที่จะขายใหลูกคารายใด > 30%3 ปติดตอกัน
- ไมมี –
2.2 การตลาดและการแขงขัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและปจจัยที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในป 2557

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2557
ภาพรวมของตลาดโฆษณาป 2557 มีมูลคาลดลงเกือบ 10% เนื่องจากปญหาดานเศรษฐกิจและการเมืองสง
ผลกระทบตอเอเยนซี และอุตสาหกรรมโฆษณา ในป 2557 ที่ผานมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง
อันเนื่องมาจากปจจัยลบจากวิกฤตการณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และอีกหลายปจจัยที่กดดัน
ใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง อาทิ การสงออกของไทยที่ไมสามารถฟนตัวไดทันแมทิศทางเศรษฐกิจ
โลกจะทยอยฟนตัวดีขึ้น ภาวะเงินเฟอคาแรงขั้นต่ําที่เพิ่มสูงขึ้น ความเชื่อมั่นที่ลดลงของผูบริโภคอันสงผลกระทบตอกําลัง
ซื้อ และปญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหผูประกอบการตองปรับลดการใชงบฯโฆษณาลง ตลาดสื่อโฆษณา
โดยรวมป 2557 มียอดใชจายเงินโฆษณา ผานสื่อตางๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้นเพียง 1.02 แสนลานบาท ลดลงจากป 2556 ซึ่งมี
ยอดใชจาย 1.13 ลานบาท หรือมีอัตราเติบโตลดลง 9.51% มีเพียงสื่อ 2 ประเภทเทานั้นที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ สื่อ internet
มียอดใชจายในป 2557 จํานวน 950 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมียอดใชจาย 877 ลานบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 8.32%
และสื่อ Transit มียอดใชจายในป 2557 จํานวน 3.80 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมียอดใชจาย 3.53 พันลานบาท หรือ
มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 7.82%
ขณะที่สื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อหลัก พบวามียอดใชจายในป 2557 จํานวน 6.37 หมื่นลานบาท ลดลงจากปกอน ซึ่งมี
ยอดใชจาย 6.92 หมื่นลานบาท คิดเปน 7.90% สวนสื่อที่มียอดการใชจายลดลงมากที่สุดไดแก สื่อ Instore มียอดใชจายในป
2557 จํานวน 1.96 พันลานบาท ลดลงจากปกอน ซึ่งมียอดใชจาย 2.65 พันลานบาท คิดเปน 26.06% สวนสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
นิตยสาร โรงภาพยนตร และสื่อนอกบานลวนมีการใชจายเงินลดลงทั้งสิ้น
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การชะลอตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจไทยและปญหากําลังซื้อที่ลดลงในประเทศ สงผลใหผูประกอบการและ
เจาของสินคาปรับลดการใชงบโฆษณาลง ภาวะดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
ทําใหบริษัทมีผลประกอบการลดลงในป 2557
2. การเปลี่ยนผานออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล)
การเปลี่ยนแปลงสําคัญจากการออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ชองใหม รวมทั้งการออกอากาศ
คูขนานของชองทีวอี นาล็อกเดิม ทําใหหนาจอทีวีมีตัวเลือกรับชมชองฟรีทีวีมากขึ้น สงผลใหเรทติ้งฟรีทีวีเดิมกระจายไปยัง
ทีวีดิจิทัลชองใหม เชนเดียวกับเม็ดเงินโฆษณาจากชองทางฟรีทีวีเดิม เคเบิล และชองดาวเทียมที่ไหลเขาทีวีดิจิทัลชองใหมใน
กลุมเรทติ้งผูนําเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม แมในชวงที่ผานมาสื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อกระแสหลักที่ไดรับความนิยม และมีเม็ดเงินโฆษณา
สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมีเดียประเภทอื่น แตหลังจากทีวีดิจิทัลเริ่มออกอากาศเมื่อเดือน เม.ย.2557 ทําใหมีคูแขงชองฟรี
ทีวีดิจิทัลเขามาแยงผูชมจากฟรีทีวีเดิม อีกทั้งทีวีดิจิทัลชองใหมมีการปรับคอนเทนทตอเนื่องเพื่อขยายฐานผูชม และเขามา
แยงสวนแบงการตลาดจากฟรีทีวีรายเดิม ถือเปนปจจัยทาทายการแขงขันของผูประกอบการรายเดิม
จากการสํารวจพบวา ยอดตัวเลขการรับชมโทรทัศนของคนไทยที่เริ่มหันไปชมทีวีดิจิตอลมากขึ้น โดยมีอัตราการ
เติบโตประมาณ 10-20% หรือมีเม็ดเงินโฆษณาที่เขามาแลวกวา 9 พันลานบาท ขณะที่ในดานสื่อโทรทัศนที่เปนระบบเคเบิล
ทีวี และทีวีดาวเทียมกลับมีสัดสวนการเติบโตลดลง -38% และในป 2558 กลุมสื่อประเภทนี้ก็จะลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่
กลุมทีวดี ิจิตอลเพิ่มขึ้นมาทดแทน
3. การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล
การขยายตัวของสื่อออนไลน ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนผูใชสื่อออนไลนที่มีจํานวนกวา 30 ลานคน และมีแนวโนม
เติบโตสูงตอเนื่อง จากการขยายบริการ 3จี ทั่วประเทศและบริการ 4 จี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแรงหนุนจากสมารทโฟน
และแทบเล็ต ราคาถูก ที่จะผลักดันใหการใชงานอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะ "โมบาย อินเทอรเน็ต" เขาถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
สื่อออนไลนจะกลายเปนสื่อหลักเชนเดียวกับสื่อเทรดดิชั่นนอล(Traditional) อื่นๆ รวมทั้งทีวี ในขณะที่สื่อดั้งเดิมในอดีตที่
เคยไดรับความนิยม เชน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และสื่อนอกบาน เปนตน จะตองเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น และหันมามุงเนนสื่อ
ออนไลน และดิจิตอลใหมากขึ้น เพื่อตอบรับเทรนดของผูบริโภคที่กําลังเปลี่ยนไปไดอยางทันทวงที
ในสวนของธุรกิจเอเยนซีปจจุบัน เริ่มมีองคกรหลายแหงหันมาเปดกลุมธุรกิจยอยที่เปนเฉพาะกลุมมากขึ้น เชน
ออนไลน และดิจิตอล หรือสรางเน็ตเวิรค หรือพารทเนอรทํางานรวมกับดิจิทัล เอเยนซี เปนตน
4. เทรนดพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคสื่อออนไลน
การมาของเทคโนโลยีสงผลใหผูบริโภคยุคนี้เปลี่ยนพฤติกรรมมาสูการเสพสื่อหลายทางทั้งสื่อดั้งเดิม ไปพรอมๆ
กับเสพสื่อใหม ผานสมารทโฟนแท็บเล็ต เปนยุคของ “มัลติสกรีน” หรือ “มัลติแพลตฟอรม” อีกทั้งเกิดพฤติกรรมการใชงาน
ออนไลนในกลุมคนทุกวัย ทั้งคนรุนใหมและสูงวัย โดยไมมีชองวางอายุอีกตอไป การทําโฆษณาจึงตองกาวใหทันกับ
พฤติกรรมการเสพสื่อของผูบริโภคยุคนี้ โดยตองคิดหลายแพลตฟอรม และ “อินทิเกรต” ทุกสื่อเขาดวยกัน
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ขณะเดียวกัน เอเยนซี่โฆษณาไมไดเปนผูสรางเทรนดอีกตอไปแลว เพราะดิจิตอลทําใหผูบริโภคมีบทบาทสูง และเปนผู
กําหนดเทรนดดวยตัวเอง นักโฆษณา และนักการตลาดตองเรียนรูและจับพฤติกรรมเหลานี้มาใช โดยใหผูบริโภคมีสวนรวม
ในการสราง “คอนเทนต” ผานไปยังแพลตฟอรมตางๆ
เทรนดพฤติกรรมของผูบริโภคนี้กลายเปนปจจัยสําคัญตอการวางกลยุทธการสื่อสารของบรรดาเจาของสินคา
นักการตลาด และนักโฆษณาในปจจุบัน ที่จําเปนตองปรับตัวกลยุทธและรูปแบบการสื่อสารเพื่อเขาถึงผูบริโภคในยุคดิจิทัล
และใหความสําคัญกับการใชงบโฆษณาผานสื่อออนไลนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
5. การขาดแคลนบุคลากรโฆษณาดานสื่อโฆษณาดิจิตอล
ผลที่ตามมาจากกระแสดิจิตอล เอเยนซี่กําลังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญสื่อโฆษณาดิจิตอลอยางหนัก ทั้งผลิต
คนไมทัน และขาดคนใหมที่เรียนจบทางดานนี้โดยตรง เนื่องจากสถาบันการศึกษาของไทยยังไมมีหลักสูตรที่สอนเรื่องนี้
โดยตรง นอกจากนี้ คานิยมของคนรุนใหมที่เปลี่ยนไป ไมนิยมเปนลูกจาง มักจะรวมตัวกันเปดบริษัทของตัวเอง เพราะคน
เหลานี้ตองการทํางานอิสระมากกวาการเปนพนักงานในบริษัทเอเยนซี่ ทําใหเอเยนซี่ตองแกปญหาดวยการพัฒนาคนเดิม แตก็
ตองใชเวลา และสรางพันธมิตรกับดิจิตอล เอเยนซี เพื่อรวมมือกันดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสวนของการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา บริษัทกําหนดกลยุทธการแขงขันเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังนี้
1.บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับ และงบประมาณในปจจุบันจึงเนนการสราง
ความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคาการใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร
การตลาด การวางแผนงานการใชสื่อที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําให
ลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจใหความคุมคาดานการลงทุนทางดานการสื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางาน
รวมกับบริษัทตอไป อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความสนใจจากลูกคารายใหม
2.บริษัทไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรใหแกลูกคาการบริหารงานลูกคาในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด ในการทําการสื่อสารการตลาด บริษัทไมได
เนนเฉพาะงานทางดานโฆษณาเทานั้น หากแตยังใหบริการที่เพิ่มมูลคาใหกับลูกคา เชน การวางแผนงานสื่อที่แตกตางออก
จากวิธีการดั้งเดิม โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อใหมที่สรางสรรคการประชาสัมพันธเชิง
สรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคา
สัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3.บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาโดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบงออกเปนลูกคารายใหม
ที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพื่อนําเสนอผลงานในอดีตอยางตอเนื่องและกลุมลูกคาเดิมที่
ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑใหม ๆซึ่งนับไดวาการดําเนินงานใน
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การใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมใหทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิด
ทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของบริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการ
ใหบริการที่เนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา
ลักษณะลูกคา
ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการและมีที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยใน
ป 2557 บริษัทมีลูกคารายใหญทั้งหมด 40 รายโดย 7 ใน 10 รายของลูกคาที่ใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปนลูกคาของ
บริษัทมายาวนานกวา 10 ป อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่องบริษัท
จึงมีความเชื่อมั่นวาลูกคาสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต
สําหรับป 2557 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมทั้งหมด 15 รายซึ่งเกิดจากการที่บริษัทไดมีโอกาสเขา
ไปพบเพื่อแนะนําบริษัทกับลูกคารายใหม ๆ ไมวาจะเปนการไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการติดตอโดยตรง
ของบริษัท รวมไปถึงการที่บริษัทชนะการแขงขันในการนําเสนอผลงานแขงกับเอเยนซี่อื่น
ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขง
บริษัทนับไดวาเปนเอเยนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด
สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิต
ผลงานทางดานโฆษณา การสื่อสารการตลาด ที่เนนคุณภาพดวยพื้นฐานหลักที่ใหความสําคัญกับผลงานความคิด
สรางสรรค การวางแผนกลยุทธการสื่อสาร การบริหารงานลูกคาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนกรอบในการผลิต
ผลงานโฆษณาที่สามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา
นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ
1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
2. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ
3. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด มีความชํานาญดานการผลิตชิ้นงานคุณภาพ เพื่อใชในงานประเภท
ตาง ๆ รวมไปถึงงานโฆษณาประชาสัมพันธ
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชน ฝาย
วางแผนทางกลยุทธและฝายความคิดสรางสรรคเขารวมรับทราบขอมูลดวย หลังจากนั้น ฝายบริหารงานลูกคาและ
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ฝายวางแผนทางกลยุทธจะนํารายละเอียดงานที่ไดรับมอบหมายมากลั่นกรอง เพื่อทําสรุปขอมูลพื้นฐานของลูกคา
และแบรนด สถานภาพของแบรนด สภาพตลาด วัตถุประสงคทางธุรกิจและการสื่อสารของลูกคา รายละเอียดและ
ความเขาใจเบื้องลึกของกลุมเปาหมาย และทําการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดทางกลยุทธและถายทอด ใหฝาย
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปคิดสรางสรรคงานตอไป
เมื่อลูกคาอนุมัติงานที่ฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพนิ่ง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําชิ้นงานสําหรับสื่อตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายสื่อโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธใน
การซื้อสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณที่กําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซื้อสื่อ
โฆษณาตามที่นําเสนอ เมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําชิ้นงานจริงสงไปยังสื่อตางๆ และตรวจสอบวา
ไดลงโฆษณาตามที่ไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม
ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนที่จะผลิต
ชิ้นงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาที่นําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย
2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี –
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3. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอยอดขายและรายไดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน ความไมแนนอนของภาวะ
เศรษฐกิจความวุนวายทางการเมืองความเชื่อมั่นและการใชจายของผูบริโภคการแขงขันราคาการใหบริการระหวาง
บริษัทโฆษณาซึ่งลวนมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสามารถประเมินปจจัยความเสี่ยงไดดังนี้
ปจจัยภายนอก
1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตอเนื่องตั้งแตป 2556 เรื่อยมา ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและทําใหการบริโภคโดยรวมของประเทศลดลงซึ่งมีผลกับลูกคาของบริษัท โดยลูกคาลดคาใชจายในการทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ ประกอบกับระหวางป 2557 ประชาชนไดประสบกับปญหาเรื่องราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น
ลวนเปนปจจัยลบตอสภาวะเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก ทําใหประชาชนตองประสบกับปญหาคาครองชีพที่
สูงขึ้น การใชจายเปนไปอยางระมัดระวัง ทําใหเกิดการบริโภคชะลอตัวลงอยางตอเนื่องและยาวนาน ซึ่งสงผล
กระทบตอบริษัท ในของสวนของการลดหรือชะลอการใชจายงบโฆษณาประชาสัมพันธของลูกคา
2. ความเสี่ยงจากสถานการณการเมืองในประเทศ
ในระหวางป 2557 ไดมีเหตุการณทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศ ทหารไดเขามาบริหารประเทศเปน
การชั่วคราว โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทําใหมีการชะงักงันในดานเศรษฐกิจ เพื่อรอดูความชัดเจนทางดาน
นโยบาย การเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวของ เศรษฐกิจในประเทศในดานการลงทุน เกิดการชะลอตัวชั่วคราว ซึ่งมี
ผลกระทบตอเนื่องในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจของลูกคาเชนเดียวกัน
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค
ในปจจุบันลูกคาระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายที่จะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให
การสื่อสารในทุกประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายภายในบริษัท
โฆษณานั้นๆ เพื่อสงเสริมดานขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ
จากปจจัยของการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบี เวิลดไวดนั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับภูมิภาค
เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม หากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขาย
ดีดีบี ทั้งหมด ก็จะสงผลกระทบทําใหบริษัทสูญเสียลูกคาและรายไดอยางหลีกเลี่ยงไมได
4. ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้นของบริษัทโฆษณา
จากสภาวะการแขงขันของธุรกิจโฆษณาเพื่อใหไดลูกคาเพิ่มขึ้น ในสภาวการณของการชะลอตัวในการ
ใชจายของประชาชนซึ่งมีผลกระทบตอยอดขายหรือรายไดของธุรกิจทุกประเภท บริษัทโฆษณาที่เปนคูแขงตางๆ ได
มีวิธีการหรือกลยุทธในการแขงขันกันเสนองานใหกับลูกคาที่ตองการทําโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งปจจัยสําคัญของ
การเสนอขายงาน ความคิดสรางสรรค ในผลิตงานโฆษณาแลว คูแขงยังมีกลยุทธในการลดคาธรรมเนียมบริการให
ต่ําลงกวาอัตราปกติในรูปแบบและวิธีการตางๆ จึงทําใหเปนปจจัยความเสี่ยงตอการไดลูกคาใหมเพิ่มขึ้นเชนกัน
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ปจจัยภายใน
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งกระจายไปใน
ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น หรื อ เอื้ อ ประโยชน ต อ กั น ซึ่ ง เป น การลงทุ น นี้ เ พื่ อ กระจายความเสี่ ย งของบริ ษั ท ถึ ง แม
โครงสรางผูถือหุนในบางบริษัทที่รวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจ
ควบคุมในการกิจการที่บริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท ใน
การบริหารและตัดสินใจ
บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีที่บริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน
บริษัทมีการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุน และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีนโยบาย
ในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนําขอมูลในการ
ลงทุนนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง
2. ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อและความเสี่ยงจากการรับลูกคารายใหม
ดานสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อระหวางบริษัทและลูกคาอยางระมัดระวัง โดยมีการทํา
สัญญาหรือเอกสารรับรองการทํางานหรือการใหบริการทุกขั้นตอนที่สําคัญของผลิตชิ้นงาน เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากการเรียกเก็บเงินไมได บริษัทมีนโยบายในการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความเสียหายของบริษัทและงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ
ดานการรับลูกคาใหม บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เปนสําคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของ
บริ ษั ทที่ คาดว า จะเป นลู ก ค า ในอนาคต โดยการวิเ คราะห ขอ มู ล ในงบการเงิ น โดยนํา ข อ มูล ของงบการเงิน จาก
กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพื่อพิจารณาฐานะการเงินและใหฝายบริหารนํามาตัดสินใจในการตอบรับ
เปนลูกคาของบริษัท
3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการผลิตงานโฆษณา
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
ไดทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของบริษัท อาจสงผลกระทบตอการใหบริการ ความพึงพอใจ ความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพตอผลงาน ที่ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจหรืออาจเกิดความผิดพลาด ทําใหไมสามารถเก็บเงิน
ลูกคา
ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดําเนินการใหมีการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ การรับทราบขอมูลหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทําใหบริษัท
ได จั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเหล า นั้ น ในการป อ งกั น หลีก เลี่ ย ง หรื อ ยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยให มี
ผลกระทบตอความเสียหายนอยที่สุด
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4. ความเสี่ยงจากนโยบายหรือการบริหารจัดการของฝายบริหาร
เนื่องจากธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซี่ มีการแขงขันที่ดุเดือดในการหาลูกคาเขาบริษัท ดังนั้นฝายบริหาร
ของบริษัท จึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง หรือของเอเจนซี่รายอื่นๆเพื่อปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาบริษัทตองมีบุคคลากรที่ชํานาญและมีไหวพริบสูงทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อ
ดิจิตอลหลายๆ ประเภท หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี่การสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเปนการเสนองานแนวใหมหรือวิวัฒนการการผลิตผลงานที่ทําใหลูกคาไดรับรูสัมผัสของการพัฒนา
ศักยภาพผลงานของบริษัท เพื่อสนองตอการโฆษณาสินคาของลูกคาใหไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและสามารถ
ชวยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มยอดขายหรือรายไดใหกับบริษัทลูกคาของเราไดการพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากร
ในองค ก รรวมทั้ ง การจู ง ใจให พ นั ก งานมี กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานจึ ง เป น ความท า ทายที่ สํ า คั ญ อั น หนึ่ ง ของบริ ษั ท
นอกจากนี้ความสําเร็จในธุรกิจของบริษัทยังตองอาศัยการมีแผนงานที่แนชัดและฐานขอมูลที่ถูกตองรวดเร็วและ
เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหารบริษัทจึงมีการลงทุนในระบบสารสนเทศและอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของบริษัทและสภาพการ
แขงขันในตลาดโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธิ) มีดังนี้
ที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
ยานพาหนะ
ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ตกแตงสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร
ยานพาหนะ
สถานที่ประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
-ไมมี 15

159,185,182.50
7,084,621.87
4,401,468.03
3,799,078.79

บาท
บาท
บาท
บาท

985,558.00
16,212.40
2,385,159.27
3,908,430.47

บาท
บาท
บาท
บาท

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
-ไมมี -

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
6.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
ประกอบธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
0107537001528
โทรศัพท
(66) 2 3543333
โทรสาร
(66) 2 6449551
Website
www.fareastddb.com
E-mail Address
fareast@fareastddb.com
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 75 ลานบาท เปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
ขอมูลของนิติบคุ คลที่บริษัท ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
1. บริษัท เฟมไลน จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3555
โทรสาร 0-2354-3556
ประเภทธุรกิจ
นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงิน
10 ลานบาท
อัตราการลงทุน
86.48%
2. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แรพคอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด )
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3577
โทรสาร 0-2354-3578
ประเภทธุรกิจ
รับจางผลิตชิ้นงานโฆษณา
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ทุนจดทะเบียน

3.

4.

5.

6.

หุนสามัญ 651,100 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน
6,511,000 บาท
อัตราการลงทุน
52%
บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3588
โทรสาร 0-2354-3589–90
ประเภทธุรกิจ
บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน
5 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด
465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-3549
โทรสาร 0-2644-9550-1
ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 80,000 หุน มูลคาหุน ละ 100.00 บาท เปนเงิน
8 ลานบาท
อัตราการลงทุน
40%
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 มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน
20 ลานบาท
อัตราการลงทุน
33.33%
บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด
163 อาคารรัชภาคย ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2258-9094
โทรสาร 0-2258-9095
ประเภทธุรกิจ
บริการดานการทําโฆษณา
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุน ละ 100.00 บาท เปนเงิน
1 ลานบาท
อัตราการลงทุน
30%
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7. บริษัท เมียนมารสปา-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%
บุคคลอางอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
ผูสอบบัญชี
นายอธิพงศ อธิพงศสกุลและ/หรือ นายเสถียร วงศสนันทและ/
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด
100/72ชั้น 22 เลขที่ 100/2อาคารวองวานิช บี
ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
6.2 ขอมูลสําคัญอืน่
- ไมมี –
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน
มูลคาหุนละ 10.00บาท
7.2 ผูถือหุน
รายชื่อผูถอื หุนของบริษัท ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
ประเภท
จํานวนราย
จํานวนหุน
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
26
3,912,353
สัญชาติตางดาว
2
821,800
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
276
2,759,847
สัญชาติตางดาว
1
6,000
รวม
305
7,500,000

%
52.16
10.96
36.80
0.08
100.00

รายชื่อผูถอื หุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนโอนหุน วันที่ 3 เมษายน 2557
รายชื่อ
จํานวนหุน
1. กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน
2,776,150
2. นายสําเริง มนูญผล
831,900
3. GERLACH & CO.- COMERICA BANK US CLIENT
750,000
4. บริษัท โชควัฒนา จํากัด
505,075
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
306,044
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รอยละ
37.02
11.09
10.00
6.73
4.08

รายชื่อ
6.
7.
8.
9.
10.

นายบุญชัย โชควัฒนา
นายชัยลดล โชควัฒนา
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
นางลัดดา โชควัฒนา
นางอรพินท พูนศักดิ์อุดมสิน

จํานวนหุน
291,760
179,600
171,000
118,500
117,900

รอยละ
3.89
2.40
2.28
1.58
1.57

จํานวนหุน
1,055,700
922,650
797,800

รอยละ
14.08
12.30
10.64

หมายเหตุ กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน มีดังนี้
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี –
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมต่ํากวา 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมานั้น บริษัท
ไดจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น
สรุปไดดังนี้
ป
2556
2555
2554
2553
2552
ราคามูลคาหุนที่ตราไว (บาท)
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
เงินปนผลตอหุน (บาท)
7.00
8.00
9.00
8.00
5.00
รวมเปนจํานวนเงิน (บาท)
52,500,000.00 60,000,000.00 67,500,000.00 60,000.000.00 37,500,000.00
สัดสวน (%) ตอกําไรสุทธิ
82.53%
73.02%
78.66%
79.98%
63.14%
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
บริษัทยอยมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
20

รายละเอียดการถือหุนไขว
FE ถือหุนในบริษัทอื่น
ลําดับ
ชื่อบริษัท
1 การถือหุนเกินกวา 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50% บริษัทฯตองไมถือหุนไขวในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไมถือหุนไขวในบริษัทฯ
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต 2 บริษัทขึน้ ไปบริษัทอื่นเหลานั้น
ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน
1) บ. เฟมไลน จก.
2) บ. สปริงบอรด พลัส จก. (เดิมชื่อ บ. แรพคอลลินส (ประเทศไทย) จก.)
2 การถือหุนเกินกวา 25% แตไมเกิน 50%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทฯตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 10%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น เกินกวา 25%แตตองไมเกินกวา 50% บริษัทอื่นตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 10%
1) บ. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จก.
2) บ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จก.
3) บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก.
4) บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก.
5) บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท จก.
3 การถือหุนไมเกินกวา 25%
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25%
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25%บริษัทอื่นตองไม
ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25%
1) บมจ. สหพัฒนพิบูล
2) บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
3) บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
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บริษัทอื่น
ถือหุนใน FE
สัดสวนที่ถือ

86.48
52.00

-

40.00
40.00
33.33
30.00
30.00

-

0.33
0.28
0.29

12.30
14.08
10.64

ทั้งนี้ ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการที่
บริษัทเขาถือ หุนในบริษัทดังกลาวเนื่องจากเห็นวาเปนบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และ
ประการสําคัญคือ การไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลที่ดีและสม่ําเสมอทุกป
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่ม (ลด) ป 2557 คิดเปน
ป 2556
ป 2557
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1.นายบุญชัย
โชควัฒนา
284,300 118,500
7,460 410,260
5.47 291,760 118,500
2.นายวศิน
เตยะธิติ
14,850
2,250
- 17,100
0.23 14,850
2,250
3.นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
4,000
2,000
6,000
0.08
2,000
4,000
4.นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
306,044
- 306,044
4.08 306,044
5.นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
2,100
2,100
0.03
2,100
6.นายชัยลดล
โชควัฒนา
179,600
- 179,600
2..39 179,600
7.นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
8.นายอมร
อัศวานันท
9.นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
10.นายอาทร
เมฆนพรัตน
11.นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
12.นางสาววราภรณ กุลสวัสดิภ์ ักดี
1,500
2,500
0.03
2,500
1000
13.นายอนุพล ภูวพูนผล
14.นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
15.นายชัพ
หลิวอําพัน
16.นายพีระเดช จอยจรูญ
17.นายกองพันธ อุปถัมภรงุ พงศ
18.นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
-
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จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่ม (ลด) ป 2557 คิดเปน
ป 2556
ป 2557
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1.นายบุญชัย โชควัฒนา
6,015
500
6,515
6.52
6,015
500
2.นายวิชา ลดาลลิตสกุล
3,500
3,500
3.50
3,500
จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่ม (ลด) ป 2557 คิดเปน
ป 2556
ป 2557
รายชื่อ
กรรมการ คูสมรส ระหวางป
รวม
รอยละ กรรมการ คูสมรส
1.นายวศิน เตยะธิติ
1
7
8
0.00
8
2.นางมาลี ลีลาศิริวงศ
1
-1
0.00
-
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8. โครงสราง การจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร า งกรรมการบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี นายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานที่
ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

2. นายวศิน
3. นายวิชา
4. นางมาลี
5. นางชัยลดา
6. นายขจรศักดิ์
7. นายอมร
8. นายวิชิต
9. นายอาทร
10. นางฉัตรทอง
11. นายชัยลดล
12. นางสาววราภรณ
นางสุรีย

เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ
ตันติเวชกุล
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท
เมฆนพรัตน
ทิพยกะลิน
โชควัฒนา
กุลสวัสดิ์ภักดี
หมื่นนรินทร

ตําแหนง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการ
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท

ปที่ไดรับการ
แตงตั้ง
ป 2513
ป 2517
ป 2556
ป 2543
ป 2548
ป 2545
ป 2545
ป 2545
ป 2553
ป 2554
ป 2556
ป 2557
ป 2551

ระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนง
กรรมการณ สิ้นป
2557
44 ป
40 ป
1 ป
14 ป
9 ป
12 ป
12 ป
12 ป
4 ป
3 ป
1 ป
8 เดือน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
กฎหมายนโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการตางๆไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของ
บริษัทไปใชในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยาง
ถูกตองมีมาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน
กําหนดอัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน ใน
ระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือ
กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน และ
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิ
ในการรับเงินปนผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือ
ลงรายการ เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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ในป 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษั ท
แตละทาน สรุปไดดังนี้
จํานวนครั้งที่เขา จํานวนครั้งที่เขา
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ประชุม
ประชุมสามัญผู
คณะกรรมการ
ถือหุน
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
ประธานกรรมการและ
8/9
1/1
กรรมการผูอํานวยการ
2. นายวศิน
เตยะธิติ
รองประธานกรรมการ
5/9
1/1
3. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
9/9
1/1
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการผูจัดการ
9/9
1/1
5. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
กรรมการ
3/9
6. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
9/9
1/1
7. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
5/9
1/1
8. นายชัยลดล โชควัฒนา
กรรมการ
8/9
1/1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
กรรมการอิสระ
7/9
1/1
10.นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ
5/9
1/1
11.นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
กรรมการอิสระ
7/9
1/1
12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
9/9
1/1
*นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
6/9
1/1
หมายเหตุ: *นางสาววราภรณ กุ ล สวั ส ดิ์ ภั ก ดี เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2557
แทนนางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
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8.2 ผูบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 12 คน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
รองกรรมการผูอ ํานวยการ
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงิน
นายชัพ
หลิวอําพัน
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
นายพีระเดช
จอยจรูญ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
นายกองพันธุ
อุปถัมภรงุ พงศ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค
นายอนุพล
ภูวพูนผล
ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
ดร. สมชาติ
วิศิษฐชัยชาญ
ผูอํานวยการฝายวางแผนกลยุทธและวิจัย
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย
นายอาทร
เมฆนพรัตน
ผูจัดการทั่วไป
นางพรวิไล
ปนวนิชกุล
ผูจัดการฝายบัญชี
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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8.3 เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของ
บริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน
จายเปน บําเหน็จกรรมการ
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จายเปน เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมเปนเงิน
บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายบุญชัย
นายวศิน
นายวิชา
นางมาลี
นางชัยลดา
นายขจรศักดิ์
นายอมร
นายวิชิต

โชควัฒนา
เตยะธิติ
ลดาลลิตสกุล
ลีลาศิริวงศ
ตันติเวชกุล
วันรัตนเศรษฐ
อัศวานันท
ตันติอนุนานนท

400,000.00
400,000.00
300,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
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4,400,000.00 บาท
616,000.00 บาท
165,000.00 บาท
78,000.00 บาท
5,259,000.00 บาท
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
(บาท)
(บาท)
(บาท)
54,000.00
34,000.00
62,000.00
12,000.00
62,000.00
12,000.00
62,000.00
12,000.00
48,000.00
50,000.00
34,000.00
25,000.00
48,000.00
40,000.00
12,000.00

รายชื่อ
9.
10.
11.
12.
13.

นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
นายอาทร
เมฆนพรัตน
นายชัยลดล
โชควัฒนา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
รวมทั้งสิ้น

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
(บาท)

400,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00

62,000.00
34,000.00
54,000.00
24,000.00
38,000.00

4,400,000.00

616,000.00

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
(บาท)
(บาท)
50,000.00
12,000.00

165,000.00

6,000.00
12,000.00
78,000.00

คาตอบแทนผูบริหาร จํานวน 13 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2557 ประกอบดวย
เงินเดือน โบนัส เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 28,668,644.00 บาท

คาตอบแทนอืน่
-ไมมี –

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 133 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี้
- ฝายความคิดสรางสรรค
26 คน
- ฝายบริหารงานลูกคา
25 คน
- ฝายโปรดักชั่น
17 คน
- ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ
9 คน
ป 2557 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 89,435,700.00 บาท (ไมรวมพนักงานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร)โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบี้ยเลี้ยง
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น
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9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสซื่อสัตยรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุนโดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการทบทวนเปน
ประจํา สงผลใหในป 2557 บริษัทไดรับ
- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2557 อยูในระดับ “ดี”
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 อยูในระดับ “ดีเลิศ” ตอเนื่องเปนปที่ 3
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการไดพิจารณาและมี
มติใหปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CorporateGovernance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) ประกอบดวย
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงาน
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า การมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี โปร ง ใส และตรวจสอบได
ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคูไปกับการเคารพ
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางให
องคกรมีภูมิคุมกันที่ดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
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ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ให ก รรมการบริ ษั ท
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร
พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง
ซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอเชื่อถือไดและทันเวลาตราบเทาที่ไม
กระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ
รับฟงและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร า งจิ ต สํ า นึ ก อั น ดี ง าม ปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานด ว ยความเป น ธรรม
ตลอดจนมุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริตการคอรรัปชั่นไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาเคารพตอกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน
ของบริษัทเปนที่ตั้ง
หลักการกํากับดูแลกิจการแบงเปน5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการ
กระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปน
ธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผู
ถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิใน
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การเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซตของ
บริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
คําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการ
เดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความ
ถูกตอง รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมีการใช
บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริ ษั ท เป ด เผยให ส าธารณชนทราบถึ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พร อ มผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษัทจั ดทํารายงานการประชุมผูถือ หุน โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต
ละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบน
เว็บไซตของบริษัท
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทั้งตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1) สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทได
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากขึ้น เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน
14 วันนับจากวันประชุม และขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
2) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน
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ในป 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ หองประชุมของ
บริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป เพื่อไมให
ผูถือหุนสับสนพรอมแนบแผนที่ไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน
และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พรอมเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาประมาณ 5 สัปดาห

กอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2557 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัท
2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทสงใหผูถือหุนในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท
www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2557 เพื่อใหผู
ถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งขึ้น
3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริง
และเหตุ ผ ล รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในทุ ก วาระ พร อ มเอกสารข อ มู ล ประกอบการประชุ ม
ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
นิยามกรรมการอิสระขอ มูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะแผนที่ของสถานที่จัด
ประชุมคําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 วันโดยสง
วันที่ 10 เมษายน2557 เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกทั้งไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุม 7 วัน ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2557
กรณีผูถือหุนตางชาติบริษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมซึ่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทยนอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบ
ฉันทะที่ไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
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วันประชุมผูถือหุน
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน
โดยถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 กรรมการบริษัทเขารวม
ประชุม 11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย เขารวมประชุมครบทุกทาน
ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและเปนสักขี
พยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมทั้งผูสอบ
บัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนไวในรายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่เผยแพร
ในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com
2. บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย กอนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการ
บริษัท ทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดการ
ประชุมและแนะนํา ประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พรอมทั้ง
มอบหมายให เลขานุการบริษัท ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลง
มติในแตละวาระตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทไดใชระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม การตรวจนับคะแนนใน
แต ล ะวาระใช ร ะบบ Barcode มี ผู ส อบบั ญ ชี ร ว มเป น สั ก ขี พ ยานในการนั บ คะแนนทุ ก วาระเพื่ อ ความโปร ง ใส
นอกจากนี้ ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละวาระวามีผู
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/ผูรับมอบ
ฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทจะเลือกตั้งเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะ
นับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ
ในป 2557 การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 ที่บริษัท เผยแพรในเว็บไซตของบริษทั
4. บริษัทดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมีการเพิ่ม
วาระอื่นนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงให
ผูถือหุนทราบลวงหนา
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5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผูถือหุนสามารถ
ติดตอไดที่เลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท
6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
ก) การจายเงินปนผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่
เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบ
ระหวางเงินปนผลที่จายกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมระบุวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ข) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน
และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไดรับ
การเสนอชื่อไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ
ตามที่บริษัทกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอให
เลือกตั้ง จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการที่เสนอ
กรณีเปนการเสนอชื่อกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผาน
มา และจํานวนวาระ / ปที่เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยัง ไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณา
จากผลการดํ า เนิ น งาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน วงเงิ น ค า ตอบแทนที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น จํ า นวนเงิ น
คาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริงและรูปแบบในการจาย รวมทั้งจํานวนเงินที่จาย
ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนรายบุคคลในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ง) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทเสนอชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปที่ทําหนาที่ มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางป
ปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้
ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผาน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชัดเจน
ครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายชื่อกรรมการบริษัท รายชื่อกรรมการชุดยอย ผูบริหาร
สูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวน
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คะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งเปดเผยผาน
เว็บไซต www.fareastddb.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมทั้งนําสงกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเป น ธรรมและเท า เที ย มกั น โดยหุ น
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน
2.3 คณะกรรมการบริ ษั ท เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสง
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น และเอกสารประกอบการประชุ ม เพื่ อ การพิ จ ารณาล ว งหน า โดยได จั ด ทํ า ฉบั บ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกัน
การนํ าข อ มู ลภายในไปใช เ พื่อ หาผลประโยชนใ หแ กต นเองและผูอื่ นโดยมิช อบ โดยห ามมิใ หก รรมการบริ ษั ท
ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอ มูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชว ง
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
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การประชุมผูถือหุน
1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมี
สิทธิเทากับหนึ่งเสียง
2. การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมตาม
หลักกเกณฑที่กําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทสงหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุ ม พร อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ล ว งหน า ก อ นการประชุ ม 15 วั น โดยส ง วั น ที่ 10 เมษายน 2557
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกับที่บริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล
กอนการประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย
4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
สําคัญ ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เขาประชุม
แทน เพื่อ เปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหชื่อ ที่อยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 4 คน ไดจากรายงานประจําป ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือ หุ นที่ไมสามารถเข ารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดส ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะที่
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะ
และไมไดกําหนดกฏเกณฑที่ทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทํา และ
ปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี
3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
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ในป 2557 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ราย
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
ผูถือหุนเขาประชุม
เขาประชุมดวยตนเอง
มอบฉันทะ
- มอบใหกรรมการตรวจสอบ
- มอบใหผูอื่น

305
52
19
33
1
32

หุน
7,500,000
5,659,779
926,594
4,733,185
797,800
3,935,385

%
100.00

75.46
12.35
63.11
10.64
52.47

5. บริ ษั ท จั ด ให มี อ ากรแสตมป สํ า หรั บ ติ ด หนั ง สื อ มอบฉั น ทะไว บ ริ ก ารผู ถื อ หุ น โดยไม คิ ด
คาใชจาย
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียง
อยางเต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และใหสิทธิ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไมมีการพิจารณา
และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุม
และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส

การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและ
ผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยมี
ความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และทรัพยสินของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทํา
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของ
บริษัท www.fareastddb.com เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน
นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเรื่องดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามที่กําหนด

การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษั ท ในชว ง 1 เดื อ น ก อ นการเปด เผยงบการเงินแก สาธารณชน ทุ กไตรมาสและกํ าหนดให กรรมการบริษั ท
ผูบริหาร(รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)ที่มีหนาที่รายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขาย
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หลักทรัพยของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสงสําเนาให
เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไปซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ในป 2557 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซื้อ
ขายในชวงเวลาที่หาม
นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารโดยกําหนด
หลักเกณฑใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ในป 2557 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด

การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการ
กําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย
กําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกําหนดไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุนมี
การเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงใน
วาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมีอิสระในการลงมติ
โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีใครบางที่จะตอง
ออกจากหองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงการกําหนดราคามูลคา
ของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจน
คํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
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3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําป
3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่
ไมไดรับความเปนธรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสุรีย หมื่นนรินทร โทรศัพทสายตรง
0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสารเพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการนี้ผูแจงเบาะแส หรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงานหรือ
ผูแจงเบาะแสในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตอง โปรงใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่
รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทัง้ การเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอนั ชอบธรรมของบริษัทโดย
เปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและชองทางอื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐาน
การบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและทั่วถึง โดย
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป มีความมั่นใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่
บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่ง
ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางที่บริษัทไดเปดเผยไว เชน ใน
รายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ในการนี้บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ
นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปสามารถซั ก ถามข อ สงสั ย ต า งๆ ผ า นช อ งทางนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ได ม อบหมายให
นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมที่จะใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของที่สนใจ
โดยสามารถติ ด ต อ สอบถามได ที่ ห มายเลขโทรศั พ ท 0-2354-3333 โทรสาร 0-2644-9550 หรื อ อี เ มล
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chailada@fareastddb.com เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยาง
เทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากขึ้น
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายทํารายการที่อาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของ
ผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสนั้น
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการตรวจสอบ
ภายในเชิง ปองกั นและใหเ กิดประโยชนกับหนว ยงานอยา งเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุที่ เปนต นเหตุ และเสนอ
ความเห็นที่จะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดง
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม
เปนตน
2. เปดเผยโครงสรางและสัดสวนการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
3. เปดเผยประเภทคาตอบแทน ลักษณะและจํานวนเงินคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล
4. เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
5. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเบาะแส หรือใหขอมูลในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกต องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอ ง หรือ การกระทํ าผิด กฎหมายและผิ ด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท โทรศั พ ท ส ายตรง 0-2354-3549 หรื อ ทางอี เ มล
suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของ
เฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครอง
สิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีที่สุด
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 คณะกรรมการบริษั ทกํ าหนดโครงสร างคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด ว ย บุค คลที่ มี
ความรู ความสามารถ ประสบการณที่ ห ลากหลาย ไมจํ า กัด เพศ และมีคุ ณสมบัติ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนด โดยมี
กรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู มี
กรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
5.2 คณะกรรมการบริษั ท กํา หนดนิย ามกรรมการอิ สระ อย างนอ ยเป น ไปตามหลัก เกณฑ ที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตํ า แหน ง ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ เพื่ อ แบ ง แยกบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ตามกฏหมาย และตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัทผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปน
อิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
5.12 คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายสนั บ สนุ น ให ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
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5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่
จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผล
การประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่
จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือ ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร ห า มทํ า การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงินเสนอไวในรายงานประจําป
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการ
แตละคณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ
เพื่อการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปน
ครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

44

5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัด
ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน
ในป 2557 บริษัทเนนหนักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยสงพนักงานในทุกๆแผนก
เขารวมสัมมนา Landmark Forum ซึ่งเนื้อหลักอยูที่การพัฒนาศักยภาพตนเองและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูคนรอบ
ขาง รวมทั้งจัดอบรม One-page brief Workshop ใหกับพนักงานทุกคนในแผนก Creative, Account Management
และ Strategic Planning เพื่ออบรมใหพนักงานทุกคนมีทักษะในการเขียนบรีฟที่ดี อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ
งานของบริษัท เพื่อตอบโจทยความเปนผูนํา ดาน Creative Business Solutions ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความรูในดาน Digital Media กับพนักงานอยางตอเนื่องโดยเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูตลอดทั้งป

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
1.1 ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อ
สรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและ
เปนธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความ
มั่นใจตอผูถือหุน อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือ
หุนอยางเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้ง
สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวของโดยไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําป
6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน
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8. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน
11. ปกป อ งผลประโยชน แ ละดู แ ลทรั พ ย สิ น ของบริ ษั ท เสมื อ นวิ ญ ู ช นพึ ง รั ก ษา
ทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
1.2 ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจ
สําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการผลิ ต และบริ ก าร ที่ ป ลอดภั ย ต อ ผู บ ริ โ ภคและเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
2. ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความมุ ง มั่ น พั ฒ นาด า นบริ ก าร และคิ ด ค น นวั ต กรรมหรื อ สื่ อ
โฆษณาใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ
โดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดย
มิชอบ
4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคา
ทั้งทางตรงและทางออม
5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน
พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
1.3 คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน(Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบน
พื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง
หรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและ
เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได
ใหรีบเจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอตกลงทางการคา
1.4 คูแขง
คณะกรรมการบริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย โดยกํ า หนดเป น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
1.5 เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความ
เชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2. ฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี้ที่ดี
4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปน
การลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
ของบริษัท โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทํางาน ตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ
2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัท
3. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทาง
เพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให มี ก ารฝ ก อบรม แลกเปลี่ ย นความรู เพื่ อ พั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคน
5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริษัท
6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จั ด ใ ห มี ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ก พ นั ก ง า น อ า ทิ
การรักษาพยาบาล เปนตน
8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน
ซึ่ ง ข อ เสนอต า งๆ จะได รั บ การพิ จ ารณาและกํ า หนดวิ ธี ก ารแก ไ ข เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ทุ ก ฝ า ยและสร า ง
ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
9. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอม
การทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษั ทดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ พึ ง มี ต อ
ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมใน
ชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดขึ้นใน
บริษัทและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
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4. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
5. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
6. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน
ของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
1.8 สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยมี
การกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือ
และความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มี
มาตรการบํ า บั ด และฟ น ฟู การทดแทน การเฝ า ระวั ง ดู แ ลและป อ งกั น ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการ
ใดๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย
2. ดําเนินการอยา งถูก ตอ ง เมื่อ มีการติด ตอ ทําธุ ร กรรมกับเจา หนา ที่หรื อ หนว ยงาน
ของรัฐ
3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ใน
แตละประเทศ หรือทองถิ่น
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2. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ
เปนธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
เปนสําคัญ กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
เปนการขัดผลประโยชนกับบริษทั รวมทั้งไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กําหนด
4. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน หาม
ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มี
หนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ
7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนด
ชั้นความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย
3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยาง
เปนธรรม อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม รั บ หรื อ ให ข องขวั ญ ของกํ า นั ล การเลี้ ย งรั บ รอง ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลในการ
ตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลคาเกิน
กวาปกติวิสัย ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
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2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการทั่วไป
เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน
3. กรณีที่ตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอื่นใด ที่ตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการ
เลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน
4. คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม
4. การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคํา
ประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ดังนั้น
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ตลอดจนเพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
เจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดย
หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทไมกระทํา และ/หรือไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคใหแกพรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดําเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและ
ตรวจสอบได
2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชั่นใหแกกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก
รับทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย
รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิให
เกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น
5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ
ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย
โดยใหความมั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
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นโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั่ น ฉบั บ นี้ ได ผ า นมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่
201(3/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2558
5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา
2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสิน
ทางปญญาของบริษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนให
บริษัท ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด
6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง
หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ
ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการ
อยางเปนธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลอ งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ
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2. สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน โดยกํ า หนดระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ และ
มาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดลอม วิธีการทํางานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและ
ผูเกี่ยวของ
4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานไดอยางยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการ
มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ภายใตกรอบจรรยาบรรณและดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูที่เกี่ยวของทุกฝายจึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
2) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา
ประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมี
สิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
4) ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี
เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัทเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5) ในการได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท กรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร
รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6) หามกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
7) กรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห าร ต อ งรายงานการมี ส ว นได เ สี ย ของตนและผู ที่ มี ค วาม
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
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พนักงาน
1) สนั บ สนุ น และให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท อย า งสม่ํ า เสมอและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและ
พนักงาน
2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศตางๆที่
เกี่ยวของ
3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เปนเลิศรักษา
ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท
4) รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก
5) หามกูยืมเงินจากลูกคาผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการกูยืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6.) ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7) ยึ ด มั่ น ในการทํ า งานเป น ที ม ช ว ยเหลื อ สามั ค คี แ ละเคารพในสิ ท ธิ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ
ประโยชนของบริษัทและพนักงาน
8) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดย
ปราศจากความจริง รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9) ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจซื่อสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง
หรือผูอื่นโดยอาศัยหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท
10) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตองานหรือทรัพยสินของบริษัท
11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยใช
สิทธิทางการเมืองอยางเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลการใช
ทรัพยสินของบริษัทและทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
หรือบุคคลภายนอก
2. ปกป อ งผลประโยชน แ ละดู แ ลทรั พ ย สิ น มิ ใ ห สู ญ หายชํ า รุ ด หรื อ นํ า ไปใช ใ นทางที่ ผิ ด
เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
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3. ดํ า เนิ น การให มี ก ารประกั น ภั ย ในวงเงิ น ที่ เ พี ย งพอต อ ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ทรัพยสิน
4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิดสอดแนมแกไขแฟมขอมูลของผูอื่นหรือสรางหลักฐานที่
เปนเท็จอันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล
5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆของ
บริษัท
7. ไม นํ า ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของบริ ษั ท ไปทํ า ซ้ํ า ดั ด แปลงหรื อ กระทํ า การใดๆ เพื่ อ
ประโยชนสวนตัวหรือประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู
การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
9. ดูแ ลใหมี การจั ด เก็ บเอกสารที่สํ าคั ญของบริษั ทใหค รบถ ว นตามเวลาที่ก ฎหมายหรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด และเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลวพนักงานที่เกี่ยวของตองดูแลใหมี
การทําลายดวยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจน
พฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและ
ผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัท
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1) ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัยหรือความเสียหาย
2) บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
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4. การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจ
และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวหากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอ
สงสัย ไม ส ามารถปฏิ บัติ หรื อ ตั ด สิน ใจไดใ หป รึกษากั บผู บัง คั บบั ญชาตามลํ าดั บ ขั้น ในกรณี ที่มี ขอ ขัด แยง ให ถื อ
คําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเปนที่สิ้นสุด
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงมีการแบงแยกหนาที่และความ
รับผิดชอบใหแกคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการชุดยอยมี
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท กรรมการตรวจสอบ
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบ
นางสุรีย
หมื่นนรินทร :
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีร ะบบควบคุมภายใน (Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิ จารณาความเปนอิ สระของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร(Charter)
(ซ) รายการอื่ นที่เห็ นวา ผูถือ หุ นและผูล งทุนทั่ วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทํ า ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหง ประเทศไทยหรือ กฎหมายที่เ กี่ยวขอ งกับธุ ร กิจ ของบริ ษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือ ผูบริ หาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย
วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน
กรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงที่วางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557
ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม 4 ครั้ ง โดยการเข า ร ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแตละรายสรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม
รายชื่อ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ /
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1.นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
4/4
2.นายอมร
อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
2/4
3.นายวิชิต ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
3/4
4.นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
4/4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
5. นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
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นางสาวสุจิตรา มากะนิตย
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความ
ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลให บริ ษัทมี การบริห ารความเสี่ย งที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภ าพ โดยให ความสํ าคั ญกั บ
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2557 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละรายสรุปไดดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
การประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
1. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
2. นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
กรรมการ
4/4
3. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
กรรมการ
4/4
4. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
4/4
5.นายอาทร
เมฆนพรัตน
กรรมการ
4/4
6. นางสุรีย
หมื่นนรินทร
กรรมการ
4/4
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการ
2/4
หมายเหตุ : *นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
1. กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ดังตอไปนี้
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1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
3. ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอ นวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
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หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรื อ บริ ษัท ย อ ย หรื อ ไม เป น หุ น ส ว นที่ มี นั ย ในห า งหุน ส ว น หรื อ เป นกรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริห ารงาน ลู ก จ า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง1. ถึง 9. แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในป 2557 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อ
คุณสมบัติ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
มีความรูดานบัญชี
2. นายอมร อัศวานันท
มีความรูดานบัญชี
3. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
มีความรูดานธุรกิจสินคาอุปโภค
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
มีความรูทางดานบริหารธุรกิจ
2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรว มกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และ
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ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเปนอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้ง
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปนจํานวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3 ทาน
4 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิมี
ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด
ไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาที่
ดู แ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ห ารกิ จ การงานของบริ ษั ท และการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
อํานาจกรรมการ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท คือ
กลุม ก. นายบุ ญ ชั ย โชควั ฒ นา, นายวศิ น เตยะธิ ติ , นางชั ย ลดา ตั น ติ เ วชกุ ล ,
นายวิชา ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ
กลุม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน, นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการ
ใน กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่ง ไดรับคะแนนเสีย งสูงสุ ดตามลํา ดับลงมา เป นผูไ ดรับเลือ กตั้ง เปนกรรมการเท า
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
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คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือ หุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
วาระการดํารงตําแหนง
ก) การออกตามวาระ ตามข อ บั ง คั บ บริ ษั ท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข อ 21 และกฎบั ต ร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อ ยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ข) การออกที่มิใชการออกตามวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 และกฎบัตร กําหนดใหกรรมการ
บริษัทพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1 ถึงแกกรรม
1.2 ลาออก
1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัท
1.4 มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริห าร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก
และเมื่ อ ตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท ว า งลง (นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ) ให
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทน
ตําแหนงกรรมการบริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตน
แทน
2. ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลง
มติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
อยูโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเชื่อวา
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุ ตราบเทาที่กรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนมี ค วามตั้ ง ใจและจริ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ ความไว ว างใจจาก
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คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทแทนตน
สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
- ไมมี 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจที่เอื้อประโยชนตอกัน มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัท รับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบริหาร
ระดั บ สู ง จะเป น ผู พิ จ ารณาว า บริ ษั ท ที่ ไ ปร ว มลงทุ น นั้ น ประกอบธุ ร กิ จ อะไร เพื่ อ จะได ส ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมทั้ง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยที่นําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2557 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม 484,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
จายเปนจํานวนเงินรวม 235,000.00 บาท
บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย) (เดิมชื่อ
จายเปนจํานวนเงินรวม
30,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย)
คาบริการอื่น (Non-AuditFee)
- ไมมี–
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นตามแนวทางที่ ต ลาด
หลักทรัพยกําหนดไว สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องที่เปดเผยไวขางตน
- ไมมี 64

10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ป 2557 นับเปนปที่ 8 ที่บริษัท รวมกับลูกคาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตโครงการสคูลโปรเจ็ค (School
Project) ในปนี้บริษัทไดจัดกิจกรรมซีเอสอารในชื่อ “วี เกมส” (we games) ลักษณะของกิจกรรมจะเปนการให
ผูบริหารและพนักงานรวมกลุมกันและแบงหนาที่รับผิดชอบในการไปพบลูกคา เพื่อเชิญชวนลูกคาใหมีสวนรวมใน
การแบงปนโดยลูกคามีภารกิจในการออกแรงแขงขันเกมสเพื่อพิชิตคะแนนที่จะเปลี่ยนเปนสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณกีฬา ซึ่งการแขงขันนี้เกิดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน 2557 และบริษัทไดนําสิ่งที่ไดรับจากลูกคาพรอมเงิน
จํานวนหนึ่งไปมอบใหกับนักเรียนยากไร โรงเรียนวัดวงษภาศน ตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ใน
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเปนของขวัญใหเด็กนักเรียนและครูผูสอนมีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลป
ใหม 2558 ซึ่งบรรยากาศในวันที่นําของไปมอบก็เต็มไปดวยความอบอุน สนุกสนาน เปนอีกหนึ่งวันที่เด็กนักเรียน
และครูผูสอนโรงเรียนวัดวงษภาศน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งทําใหทีมงานของฟารอีสท ดีดีบี และลูกคาทุกรายที่
ไดรวมกิจกรรมวี เกมส ในฐานะผูใหเกิดความสุขและประทับใจเปนอยางยิ่ง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบการควบคุ ม ภายในด า นการดํ า เนิ น งาน การ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว เพื่อมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได และยังมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ไดรวมประชุมปรึกษาหารือกับฝายบริหารฝายปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไดตรวจพบ รวมทั้งสัญญาณบอกเหตุลวงหนาที่อาจเกิดขึ้นพรอมทั้งมาตรการใน
การป องกันและแกไขปรับปรุ ง กอ นรายงานเปนบัน ทึกต อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งไดประชุม แลกเปลี่ย น
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอทุกๆ
ไตรมาส
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 200 (2/2558) เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ 2558
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป 2557 จากการตรวจสอบภายใน การซักถามขอมูลจากฝายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไมพบขอบกพรองที่
เปนสาระสําคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมี ความเห็ นรวมกัน วา บริษัท มีระบบการควบคุ มภายในที่
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานปจจุบัน ในดานตางๆ 5 สวน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกรและสภาพแวดลอม
องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจน ฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนและเห็นถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายใน และคํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
สั ง คมส ว นรวม และสิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารทบทวนการปฏิ บั ติ ต ามเป า หมายที่ ไ ด กํ า หนดไว อ ยู เ ป น ประจํ า เพื่ อ ให
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งจะชวยใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล อีกทั้งยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การ
จัดซื้อไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่ในการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือเกิน
อํานาจ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท มีการสื่อสารใหกับผูบริหาร พนักงาน ใหรับทราบของความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ใหทุกหนวยงาน
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มีสวนรวมในการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยการปองกัน หลีกเลี่ยง ขจัดความเสี่ยง รวมถึงการยอมรับกับความ
เสี่ยงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตขอใหมีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อใหมีผลกระทบตอบริษัทนอยที่สุด
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได ร ว มประชุ ม ในการกํ า หนดแผนงานและขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน การปองกันความเสี่ยงใหสอดคลองกับการประเมินการควบคุมภายในที่มีจุดออนหรือจุดดอย ตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดและใหทุกฝายตระหนักและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจใจการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละ
ระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย
ในสวนของหัวหนาฝายระดับบริหารการปฏิบัติงาน มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของ
แตละหนวยงานออกจากกัน เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งในดานการทําธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ
การบริหารงานทั่วไป
สวนการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งบริษัทได
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเป นประจํา ทุก ๆ เดือ น และมีการ
ติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทมติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมีการทบทวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้เพื่อความชัดเจนใน
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงาน
4.. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การ
ประมวลผลของระบบงาน เชน บัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการประมวลผลของการผลิตชิ้นงานใน
ดานตาง ๆ แตละประเภทงาน โดยสามารถประมวลผลยอยเพื่อดูผลการดําเนินงานของแตละฝาย และการเก็บขอมูล
ชิ้นงานประเภทตางๆ เขาไวใชอางอิงในการทํางานคราวตอไป ซึ่งจะมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบ
คลังขอมูลของบริษัท
การจัดระบบสารสนเทศในดานบัญชี การเงิน ทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การจัดซื้อ จัดจาง
การเปนนายหนาตัวเทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย ทุกระบบจะเชื่อมโยง
กัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพ
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และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท มีการนําเสนอขอมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอและ
ลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใชในการพิจารณาตัดสินใจ บริษัทมีมาตรการปองกันความ
ปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรม
ปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารองขอมูลในสื่ออีเล็กทรอนิกส
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย กรณีที่มีผลของ
ความแตกตางเกิดขึ้นบริษัทก็จะทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณได
ทันเวลา สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ใน
การปฏิบัติหนาที่ ไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุม
รวมกันเปนประจําทุกไตรมาส กรณีที่ตรวจพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข และใหมีการตรวจติดตามความคืบหนาในการปรับปรุง
ขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ
ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
2557 ไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัท ตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม
ผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อรายงานประเด็นที่สําคัญที่ไดตรวจสอบ
และตรวจทานซึ่งไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวขางตน
11.2 ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี ที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งไปจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวดวย ทั้งนี้ ใหแนบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)
- ไมมี –
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นางสาวสุจิตรา มากะนิตย ผูจัดการตรวจสอบภายใน ( ทั้งนี้ ไดแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนง
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารแนบ 3 )
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12. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในป 2557 ลักษณะที่เกิดขึ้นของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ
คาบริการจายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัท กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปน
การคาปกติและยุติธรรมที่บริษัททําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพื่อโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของกัน ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.
สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 190 (1/2557) เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2557 พอสรุปไดดังนี้
- รายละเอี ย ดของสิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก ารกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ด า นรายรั บ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 4,902,000.00 บาท
- กรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง
รายการระหวางกันที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2557 ประกอบดวย
1. คาบริการรับ
ชื่อบริษัท
1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น (บริษัท
รวม)
3. บจก.อินเตอร คอนติเนนตัล
โฮลดิ้ง (บริษัทรวม)
4. บจก.พินนาเคิลทราเวิล
5. บจก.ชัยลดาดล
6. บจก. อิมเมจเฟรส
7. บจก. สหลอวสัน
รวมทั้งสิ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ
กรรมการรวมกัน
”

คาเชารับ
(บาท)
2,348,400.00
1,243,200.00

”

48,000.00

”
”
”
”

60,000.00
36,000.00
168,000.00
290,000.00
4,193,600.00

คาที่จอดรถรับ
(บาท)
97,200.00
12,000.00

คาที่ปรึกษารับ
(บาท)
180,000.00
180,000.00

109,200.00

360,000.00

2. คาเชารับ จํานวนเงิน 4,193,600.00 บาท
บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารบางสวน กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวม 7 ราย โดยสัญญาเชามีระยะเวลา
1 ป การกําหนดราคาขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัท รวมทั้งสอบถามราคาคาเชา ตอตาราง
เมตรจากอาคารที่ตั้งอยูในทําเลเดียวกัน
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3. คาที่จอดรถรับ จํานวนเงิน 109,200.- บาท
บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น 2 ราย เช า ที่ จ อดรถเป น รายเดื อ นคํ า นวนจากจํ า นวนรถที่ จ อด
เปรียบเทียบกับคาเชาที่จอดรถบริเวณใกลเคียงกัน
4. คาที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน 360,000.- บาท
บริษัทรับเปนที่ปรึกษาดานงานบุคคลและคอมพิวเตอรใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 ราย โดยพิจารณา
จากลักษณะของการใชบริการ ความยากงาย และขอบขายของการใหบริการ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงดําเนินตอไป เพราะธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนไปตามธุรกิจ
ปกติทางการคา จะมีปริมาณมากหรือนอยขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดใชนโยบายตอรองตามราคาตลาดของ
ธุร กิจนั้นๆ โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติ
ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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สวนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13 . ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ขอมูลงบการเงินรวม
รายไดจากคานายหนาและบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไรรวมสําหรับป
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2557
620,625
698,894
269,668
80,484
70,704
1,309,059
371,884
937,176

ป 2556
675,206
768,139
307,468
123,829
106,614
1,246,276
332,402
913,874

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

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.93
2.18
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
1.88
2.10
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.24
0.38
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
4.52
4.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
81
76
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
3.66
6.00
ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)
100
60
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
43.45
45.54
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการ
11.39
15.79
และคานายหนา (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
5.53
8.45
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
7.64
11.67
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
8.90
13.60
เงินปนผลตอหุน (บาท)
* 5.00
7.00
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
125.31
122.19
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเดือน เมษายน 2558
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2.09
2.05
0.36
4.22
85
4.41
81
53.94
17.87
8.84
13.79
15.68
8.00
119.45

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน ในการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง
งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทยอย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ
และใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระ
นอกจากนี้ค ณะกรรมการบริษัท ไดสง เสริม ใหบริษัท ปฏิบัติต ามหลักการกํ ากับดูแลกิจ การที่ ดี
ตลอดจนจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทําหนาที่สอบ
ทานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลได
วางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดจัดทําและเปดเผยโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นางชัยลดา ตันติเวชกุล)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด(มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส ว นของผู ถื อ หุ น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผู บ ริ ห ารเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิ น เหล า นี้ โ ดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให ข า พเจ า ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดด า น
จรรยาบรรณรวมถึ ง วางแผนและปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ความเชื่ อ มั่น อยา งสมเหตุส มผลว า งบการเงิ น
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณแต
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทําขึ้นโดยผูบริหารรวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี
จํากัด (มหาชน)ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บป สิ้ น สุด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายอธิพงศ อธิพงศสกุล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ 2558
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บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย

2557

%

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2555
"ปรับปรุงใหม"

%

2557

%

2556

%

2555
"ปรับปรุงใหม"

%

สินทรัพย หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งานตามสัญญาทีย่ ั งไมไดเ รียกเก็บ
รวมสินทรัพย หมุนเวียน

271,988,863.75

20.78

247,666,954.68

19.87

277,824,975.02

20.17

94,919,176.81

11.45

106,984,329.69

13.34

111,838,051.51

12.05

74,125,662.91

5.66

98,006,529.58

7.86

133,148,624.25

9.67

74,125,662.91

8.94

98,006,529.58

12.22

133,148,624.25

14.35

261,002,421.26

19.94

245,734,879.38

19.72

474,191,839.78

34.42

152,573,297.10

18.40

137,427,178.16

17.14

298,588,542.90

32.18

15,806,661.35

1.21

23,216,002.54

1.86

17,135,066.62

1.24

15,285,633.41

1.84

2,110,606.78

0.26

4,937,656.32

0.53

622,923,609.27

47.59

614,624,366.18

49.32

902,300,505.67

65.50

336,903,770.23

40.64

344,528,644.21

42.96

548,512,874.98

59.12

9,500,000.00

0.73

15,500,000.00

1.24

5,513,500.00

0.40

5,000,000.00

0.60

12,000,000.00

1.50

4,876,500.00

0.53

145,501,213.11

11.11

128,430,278.45

10.31

98,590,731.19

7.16

12,595,809.39

1.52

12,325,137.31

1.54

12,063,132.07

1.30

-

3,459,400.00

0.42

3,459,400.00

0.43

3,459,400.00

0.37

สินทรัพย ไมหมุนเวีย น
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย อย - สุทธิ

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

338,384,695.59

25.85

297,464,766.33

23.87

175,423,551.75

12.73

285,811,172.96

34.47

247,666,142.91

30.88

175,423,551.75

18.91

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

181,765,711.33

13.89

186,508,451.26

14.97

195,571,153.68

14.20

174,470,351.19

21.04

178,653,099.32

22.28

183,401,468.04

19.77

ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ายรอขอคืน

10,870,322.63

0.83

3,521,883.27

0.28

-

10,716,414.64

1.29

3,247,616.98

0.40

113,584.11

0.01

225,881.62

0.02

233,881.62

0.02

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

102,376.64

0.01

686,135,526.77

52.41

631,651,260.93

50.68

475,332,818.24

34.50

492,155,524.82

59.36

457,453,773.16

57.04

379,326,428.50

40.88

1,309,059,136.04

100.00

1,246,275,627.11

100.00

1,377,633,323.91

100.00

829,059,295.05

100.00

801,982,417.37

100.00

927,839,303.48

100.00

สินทรัพย ไมหมุนเวีย นอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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-

-

-

บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

2557

%

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%

2555
"ปรับปรุงใหม"

%

22.51

421,005,156.95

30.56

2557

%

2556

%

2555
"ปรับปรุงใหม"

%

16.53

230,641,651.73

24.86

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเ งินไดคา งจาย

321,894,332.90

24.59

280,492,253.92

645,043.41

0.05

1,493,015.30

0.12

10,262,400.48

0.74

322,539,376.31

24.64

281,985,269.22

22.63

431,267,557.43

31.30

หนี้สินภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชี

6,522,832.43

0.50

3,685,367.14

0.30

9,285,873.03

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

42,495,627.34

3.25

46,525,147.00

3.73

43,534,120.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน

165,179,482.04
-

19.92
-

132,541,659.17

6,296,058.99

0.68

132,541,659.17

16.53

236,937,710.72

25.54

1.02

6,233,755.18

0.78

11,897,001.55

1.28

3.17

34,107,313.00

4.25

31,276,384.00

3.37
0.05

165,179,482.04

19.92

0.67

8,480,550.18

3.16

26,242,139.34

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

326,000.00

0.02

206,000.00

0.02

206,000.00

0.01

508,500.00

0.06

388,500.00

0.05

495,500.00

49,344,459.77

3.77

50,416,514.14

4.05

53,025,993.03

3.85

35,231,189.52

4.25

40,729,568.18

5.08

43,668,885.55

4.71

371,883,836.08

28.41

332,401,783.36

26.67

484,293,550.46

35.15

200,410,671.56

24.17

173,271,227.35

21.61

280,606,596.27

30.24

75,000,000.00

5.73

75,000,000.00

6.02

75,000,000.00

5.44

75,000,000.00

9.05

75,000,000.00

9.35

75,000,000.00

8.08

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

75,000,000.00

5.73

75,000,000.00

6.02

75,000,000.00

5.44

75,000,000.00

9.05

75,000,000.00

9.35

75,000,000.00

8.08

95,000,000.00

7.26

95,000,000.00

7.62

95,000,000.00

6.90

95,000,000.00

11.46

95,000,000.00

11.85

95,000,000.00

10.24

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยั งไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเ สียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สนิ และสวนของผูถือหุน

7,500,000.00

0.57

7,500,000.00

0.60

7,500,000.00

0.54

7,500,000.00

0.90

7,500,000.00

0.94

7,500,000.00

0.81

652,312,401.31

49.83

638,063,264.39

51.20

596,061,076.81

43.27

369,848,996.02

44.61

375,848,306.20

46.86

372,235,087.92

40.12

83,080,196.31

6.35

75,223,555.40

6.04

97,497,619.29

7.08

81,299,627.47

9.81

75,362,883.82

9.40

97,497,619.29

10.51

912,892,597.62

69.74

890,786,819.79

71.48

871,058,696.10

63.23

628,648,623.49

75.83

628,711,190.02

78.39

647,232,707.21

69.76

24,282,702.34

1.85

23,087,023.96

1.85

22,281,077.35

1.62

-

-

-

-

-

-

937,175,299.96

71.59

913,873,843.75

73.33

893,339,773.45

64.85

628,648,623.49

75.83

628,711,190.02

78.39

647,232,707.21

69.76

1,309,059,136.04

100.00

1,246,275,627.11

100.00

1,377,633,323.91

100.00

829,059,295.05

100.00

801,982,417.37

100.00

927,839,303.48

100.00
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บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557

%

%
100.00

%

%
100.00

%

(317,493,582.16) (46.06)

(172,741,328.17) (52.61)

(177,493,922.19) (48.67)

(190,519,422.67) (43.81)

กําไรขั้นตน

269,667,618.04

43.45

307,468,078.05

45.54

371,870,872.62

53.94

155,578,479.36

47.39

187,168,693.93

51.33

244,321,700.40

4,279,867.00

0.69

3,969,156.45

0.59

3,070,514.15

0.45

41,215,627.00

12.55

39,284,924.45

10.77

30,100,818.15

6.92

44,468,312.31

7.17

48,286,512.69

7.15

53,450,226.26

7.75

25,278,264.80

7.70

26,223,946.26

7.19

31,898,471.04

7.34

กําไรกอนคาใชจาย

318,415,797.35

51.31

359,723,747.19

53.28

428,391,613.03

62.14

222,072,371.16

67.64

252,677,564.64

69.29

306,320,989.59

70.44

คาใชจายในการบริการและบริหาร

(267,451,684.92) (43.09)

-

-

100.00

%

(367,737,558.20) (54.46)

(173,864,498.59) (52.96)

364,662,616.12

2555
"ปรับปรุงใหม"
434,841,123.07

620,625,346.39

(303,297,688.58) (44.00)

328,319,807.53

2556

(350,957,728.35) (56.55)

(276,572,523.24) (40.96)

100.00

2557

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา

รายไดอื่น

675,205,636.25

2555
"ปรับปรุงใหม"
689,364,454.78

ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
รายไดเ งินปนผล

100.00

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(181,959,382.47) (49.90)
-

-

100.00
56.19

(207,095,546.56) (47.63)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

29,520,222.58

4.76

40,677,510.02

6.02

26,750,770.50

3.88

กําไรกอนคาใชจายภาษีเ งินได

80,484,335.01

12.97

123,828,733.97

18.34

151,844,694.95

22.03

48,207,872.57

14.68

70,718,182.17

19.39

99,225,443.03

-

22.82

-

คาใชจายภาษีเ งินได

(9,780,641.81)

(1.58)

(17,214,626.94)

(2.55)

(28,638,348.64)

(4.15)

(1,707,182.75)

(0.52)

(7,104,963.89)

(1.95)

(16,401,076.08)

(3.77)

กําไรรวมสําหรับป

70,703,693.20

11.39

106,614,107.03

15.79

123,206,346.31

17.87

46,500,689.82

14.16

63,613,218.28

17.44

82,824,366.95

19.05
7.97

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

10,195,828.76

1.64

(27,869,795.92)

(4.13)

34,672,509.97

5.03

7,420,929.55

2.26

(27,668,419.34)

(7.59)

34,672,509.97

ภาษีเ งินไดเ กีย่ วกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(2,039,165.75)

(0.33)

5,573,959.19

0.83

(6,934,501.99)

(1.01)

(1,484,185.90)

(0.45)

5,533,683.87

1.52

(6,934,501.99)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

8,156,663.01

1.31

(22,295,836.73)

(3.30)

27,738,007.98

4.02

5,936,743.65

1.81

(22,134,735.47)

(6.07)

27,738,007.98

6.38

78,860,356.21

12.71

84,318,270.30

12.49

150,944,354.29

21.90

52,437,433.47

15.97

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

25.43

66,749,136.92

10.76

102,002,187.58

15.11

117,635,892.51

17.06

46,500,689.82

14.16

63,613,218.28

17.44

82,824,366.95

19.05

การปนสวนกําไร
สวนทีเ่ ปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเ สีย ทีไ่ มมีอํานาจควบคุม

3,954,556.28

0.64

4,611,919.45

0.68

5,570,453.80

0.81

70,703,693.20

11.39

106,614,107.03

15.79

123,206,346.31

17.87

46,500,689.82

-

14.16

-

63,613,218.28

-

17.44

-

82,824,366.95

-

19.05

-

74,605,777.83

12.02

79,728,123.69

11.81

145,373,900.49

21.09

52,437,433.47

15.97

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

25.43

4,254,578.38

0.69

4,590,146.61

0.68

5,570,453.80

0.81

78,860,356.21

12.71

84,318,270.30

12.49

150,944,354.29

21.90

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนทีเ่ ปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนทีเ่ ปนของสวนไดเ สีย ทีไ่ มมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนทีเ่ ปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

52,437,433.47

15.97

41,478,482.81

11.37

110,562,374.93

8.90

13.60

15.68

6.20

8.48

11.04

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000
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25.43

บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
"ปรับปรุงใหม"

2556

2557

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรกอนคาใชจายภาษีเ งินได

80,484,335.01

123,828,733.97

151,844,694.95

48,207,872.57

70,718,182.17

99,225,443.03

9,671,600.69

13,542,434.51

14,606,518.05

7,105,010.45

8,336,602.75

9,120,817.87

(29,520,222.58)

(40,677,510.02)

(26,750,770.50)

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเ ปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,776,228.66

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4,731,037.52

ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทย อย

4,026,029.00

-

(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

1,716,107.00

(กําไร)ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(724,100.50)

3,857,553.00

2,643,833.00
-

-

-

(930,170.00)

-

-

(455,729.21)

32,448.45

(2,860,176.58)

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(232,426.02)

(56,068.24)

(247,313.91)

รายไดอื่นจากการตัดเจาหนี้การคาและคาใชจายคางจาย

(251,998.36)

-

-

(724,100.50)

416,813.50

824,601.00

(2,800,264.60)

(100,800.00)

(308,590.13)

50,530.76

(944,293.73)

(233,817.12)

(56,068.24)

(240,153.17)

-

-

-

-

(36,935,760.00)

(35,315,768.00)

(27,030,304.00)

(4,279,867.00)

(3,969,156.45)

(3,070,514.15)

(4,279,867.00)

(3,969,156.45)

(3,070,514.15)

65,914,965.21

94,343,460.12

138,103,791.86

20,644,809.45

40,211,800.89

80,428,629.85

(12,303,323.35)

227,615,398.59

(18,284,671.13)

(12,219,732.82)

161,217,432.98

41,636,744.33

งานตามสัญญาทีย่ ั งไมไดเ รียกเก็บ

7,409,341.19

(6,080,935.92)

(15,898,934.05)

(13,175,026.63)

2,827,049.54

(3,756,457.40)

เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้ําประกัน

6,000,000.00

(9,986,500.00)

484,521.00

7,000,000.00

(7,123,500.00)

(878,479.00)

ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ายรอขอคืน

(7,622,705.65)

(3,521,883.27)

(7,468,797.66)

(3,247,616.98)

สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น

112,297.50

8,000.00

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

2,830,929.00
-

824,601.00

เงินปนผลรับจากบริษัทย อยและบริษัทรวม

-

785,700.00

(100,800.00)

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ

-

-

-

416,813.50

-

3,182,302.52

-

-

(2,800,264.60)

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น

4,776,228.66

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
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(4,269.16)

-

-

-

บริษัท ฟารอีสท ดีดบี ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
"ปรับปรุงใหม"

2556

2557

2556

2555

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

41,950,160.27
120,000.00

(139,461,364.99)
-

-

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

101,580,735.17

162,916,174.53

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(10,476,664.18)

(1,035,002.00)

เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
เงินสดจายภาษีเ งินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

274,266.29

77,404,060.12
181,804,498.64

-

-

32,637,822.87

(98,099,992.56)

120,000.00

(107,000.00)

27,539,075.21

95,678,173.87

(10,117,306.18)
-

(1,083,373.53)
116,347,064.25

-

-

-

-

(17,299,118.25)

(26,164,466.81)

(37,930,197.85)

(8,413,371.31)

(13,530,585.38)

(23,486,624.29)

74,079,219.03

135,716,705.72

143,874,300.79

9,008,397.72

82,147,588.49

92,860,439.96

23,880,866.67

35,142,094.67

140,644,531.19

23,880,866.67

35,142,094.67

60,644,531.19

(270,672.08)

(262,005.24)

-

(270,672.08)

(262,005.24)

-

(785,700.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย อย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทย อยและบริษัทรวม

(30,000,000.00)
12,719,960.00

(152,177,254.00)
4,649,694.60

(20,000,000.00)
-

11,099,968.00

9,733,304.00

(30,000,000.00)
36,935,760.00

(102,177,254.00)
4,649,694.60
35,315,768.00

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

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น

4,279,867.00

3,969,156.45

3,070,514.15

4,279,867.00

3,969,156.45

3,070,514.15

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ

(4,574,767.06)

(4,600,217.95)

(11,001,037.64)

(2,922,270.32)

(3,708,577.89)

(10,000,043.06)

491,635.51

88,037.41

2,986,448.59

308,598.13

69,813.10

1,070,560.74

6,526,890.04

(102,090,526.06)

125,433,760.29

31,426,449.40

(27,001,310.31)

61,815,867.02

(52,500,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

(52,500,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล
เงินปนผลจายแกสวนทีเ่ ปนของสวนไดเ สียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม

(3,784,200.00)

(3,784,200.00)

(2,703,000.00)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(56,284,200.00)

(63,784,200.00)

(70,203,000.00)

(52,500,000.00)

(60,000,000.00)

(67,500,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ

24,321,909.07

(30,158,020.34)

199,105,061.08

(12,065,152.88)

(4,853,721.82)

87,176,306.98

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนป

247,666,954.68

277,824,975.02

78,719,913.94

106,984,329.69

111,838,051.51

24,661,744.53

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

271,988,863.75

247,666,954.68

277,824,975.02

94,919,176.81

106,984,329.69

111,838,051.51
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ในป 2557 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการของบริษัท และบริษัท
ยอย จํานวน 269.67 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 37.80 ลานบาท หรือรอยละ 12.29 และมีกําไรรวมสุทธิ
สําหรับป จํานวน 70.70 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 35.91 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.68 สาเหตุของ
รายไดจากการใหบริการและคานายหนาลดลง มาจากผลกระทบโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่
ตกต่ํา จากปญหาเศรษฐกิจการเมือง ภาวะเงินเฟอ ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
ลูกคาของบริษัท ทําใหมีการควบคุมหรือชะลอคาใชจายในการทําโฆษณา อัตราสวนแสดงความสามารถในการ
หากําไรสามารถเปรียบเทียบไดดังนี้
ป 2557
ป 2556
ป 2555
อัตรากําไรขั้นตน (%)
43.45
45.54
53.94
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและ
11.39
15.79
17.87
คานายหนา (%)
อัตราตอบแทนผูถือหุน (%)
7.64
11.67
13.79
ผลกระทบที่ทําใหกําไรขั้นตนของป 2557 ลดลงจากป 2556 ในอัตรารอยละ 4.59 เนื่องจากรายไดของงบ
เฉพาะกิจการ ของรายไดคาสื่อโฆษณาลดลงจากปกอนรอยละ 18.47 และรายไดจากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง
รอยละ 6.20
อัตรากําไรสุทธิตอรายได จากการใหบริการและคานายหนา ลดลงรอยละ 27.87 เปนผลมาจากผล
ประกอบการของงบการเงินเฉพาะของกิจการลดลงเปนหลัก โดยลดลงรอยละ 26.90
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 7.64 สําหรับป 2557 ถึงแมวาผลประกอบการในภาพรวมของ บริษัท
และบริษัทยอย จะลดลงแตสถานะผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ยังมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกลับคืน
ใหกับผูถือหุนได
จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทําใหลูกคาของบริษัทมีการลดงบประมาณคาใชจายในการทําโฆษณา การ
ไดลูกคาใหมจะตองประสบภาวะกับการแขงขันสูงมาก เชน การยอมลดคาธรรมเนียมหรือคาบริการลดนอยลง
จากมาตรฐานของสมาคมโฆษณาที่ไดกําหนดไว การตอรองราคาเพื่อขอลดราคาเปนอยางมากของการผลิต
ชิ้นงานโฆษณา ทําใหบริษัทยังคงนโยบายในการบริหารตนทุนภายในใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการใช
บุคคลากรในบริษัทใหคุมคาแทนการจางบุคคลภายนอก เพื่อใหบริษัทยังคงสามารถทํากําไรใหมากที่สุดดวย
เชนกัน
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รายไดรวมของบริษัท
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา เงินปนผลรับ รายไดอื่น และสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย สําหรับป 2557 บริษัท และบริษัทยอ ย มีรายไดรวม 698.89 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2556 มีจํานวน 768.14 ลานบาท ลดลง 69.25 ลานบาท หรือรอยละ 9.01 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายไดจากการใหบริการและคานายหนา
ในป 2557 บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการและคานายหนาจํานวน 620.63 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2556 มีจํานวน 675.21 ลานบาท ลดลง 54.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.08 สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของรายไดรวมจากการใหบริการและคานายหนาของงบเฉพาะกิจการลดลงจากปกอนรอยละ 14.58
แบงเปนรายไดจากคาสื่อโฆษณาลดลง 104.14 ลานบาทรอยละ 18.47 รายไดจากการผลิตชิ้นงานโฆษณาลดลง
16.20 ลานบาท หรือรอยละ 6.20
รายไดอื่น
รายไดอื่นในป 2557 ไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน คาที่ปรึกษารับ ดอกเบี้ยรับ คาเชารับ กําไรจาก
การจําหนายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมเปนเงิน 44.47 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 3.82 ลาน
บาทหรือรอยละ 7.91 สาเหตุมาจากสวนลดทางการคาของบริษัทยอยลดลงจากปกอน 2.92 ลานบาท หรือรอยละ
12.87 เปนผลจากรายไดสื่อโฆษณาที่ลดลง
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ในป 2557 บริษัทไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 29.52 ลานบาท ลดลงจากป
2556 จํานวน 11.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.43 เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทรวม
รายไดเงินปนผล
รายไดเงินปนผลในป 2557 จํานวน 4.28 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 0.31 ลานบาท หรือรอยละ
7.81
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย ตนทุนการใหบริการและคานายหนา คาใชจายในการขายและ
บริหาร สําหรับป 2557 บริษัท และบริษัทยอย มีคาใชจายรวมม 618.41 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 25.90
ลานบาทหรือรอยละ 4.02 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตนทุนการใหบริการและคานายหนา
บริษัท และบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการและคานายหนาจํานวน 350.96 ลานบาท ลดลงจากปกอน
16.78 ลานบาท หรือรอยละ 4.56 ซึ่งลดลงตามสัดสวนของรายได
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2557 บริษัท และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 267.45 ลานบาท ลดลง 9.12
ลานบาท หรือรอยละ 3.30 จํานวนที่ลดลงนี้เปนคาใชจายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ในป 2557 คาใชจายในการขายและบริหารไดรวมคาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินตามปกติ โดยมีการตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 6.88 ลานบาท และมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจํานวน 6.00 ลานบาท
กําไรสุทธิรวม
บริษัท และบริษัทยอยมีกําไรรวมสําหรับป 2557 จํานวน 70.70 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 35.91
ลานบาท หรือรอยละ 33.68
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2557 จํานวน 66.75 ลานบาท ลดลงจากปกอน 35.25
ลานบาทหรือรอยละ 34.56
- กําไรสุทธิสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 3.95 ลานบาท ลดลงจากปกอน
0.66 ลานบาท หรือรอยละ 14.25
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัท และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2557 จํานวน 1,309.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556
จํานวน 62.78 ลานบาท หรือรอยละ 5.04 สินทรัพยหลักของบริษัท และบริษัทยอย ประกอบดวยเงินสด และ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนชั่วคราว
สาเหตุหลักที่ทําใหสินทรัพยรวมในป 2557 เพิ่มขึ้น ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น 24.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.82 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.27 ลานบาท หรือรอยละ 6.21
สินทรัพยไมหมุนเวียน ในสวนของเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 40.92 ลานบาท หรือรอยละ 13.76 และ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน จํานวน 10.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.35 ลานบาทหรือรอยละ 208.65
ป 2557
ป 2556
ป 2555
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)
5.53
8.45
8.84
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมของบริษัท และบริษัทยอย ในป 2557 ลดลงจากป 2556 เทากับ
รอยละ 34.56 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของกําไรสุทธิรวมของป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บริษัท และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2557 จํานวน 271.99 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 24.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.82 เปนการเพิ่มจากการฝากเงินไวในสถาบันการเงินประเภทออม
ทรัพยจํานวน 12.38 ลานบาท และเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือนเพิ่ม 11.40 ลานบาท
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อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน มีดังนี้
ป 2557
ป 2556
ป 2555
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
1.93
2.18
2.09
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
1.88
2.10
2.05
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
0.24
0.38
0.36
โดยภาพรวมของสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอยยังมีสภาพคลองเปนปกติ
มีความคลองตัวในการบริหารงานและดําเนินกิจการไดดี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ในป 2557 บริษัท และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิและลูกหนี้อื่นจํานวน 261.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น
15.27 ลานบาท หรือรอยละ 6.21 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนลูกหนี้การคาไมรวมลูกหนี้อื่น กอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 21.78 ลานบาท หรือรอยละ 15.90
ป 2557
ป 2556
ป 2555
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
4.52
4.81
4.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
81
76
85
สาเหตุ ที่ ได รั บ ชํ า ระเงิ น ล า ชา เกิ น กวา เครดิ ตของบริ ษั ทที่ กํ า หนดไว 30 วั น คื อ ลูก ค า บางรายมี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายการชําระเงิน โดยขยายเวลาของเครดิตออกไป 60 วัน จากนโยบายการจายเงินที่แตกตางกัน
ของแตละบริษัท ทําใหระยะเวลาการชําระเงินของลูกหนี้จึงยาวนานกวาปกติตามที่บริษัทไดกําหนดไว
เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัท และบริษัทยอยมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 74.13 ลานบาท ลดลงจากปกอน
23.88 ลานบาทหรือรอยละ 24.36 เปนการลดลงของรายการเงินฝากประจําของสถาบันการเงิน จํานวน 60 ลาน
บาทหรือรอยละ 72.52 กองทุนเปดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 36.12 ลานบาทหรือรอยละ 236.53

หนี้สิน
บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 371.88 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39.48 ลานบาท
หรือรอยละ 11.88 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 321.89 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41.40
ลานบาท หรือรอยละ 14.76
ในป 2557 เฉพาะเจาหนี้การคาจํานวน 276.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39.60 ลานบาทหรือรอยละ 16.74
สาเหตุที่เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ชวงปลายปลูกคาบางรายมีการใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ป 2557
3.66
100
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ป 2556
6.00
60

ป 2555
4.41
81

ระยะเวลาการเก็บหนี้ที่ชากวาในปกอน เปนผลมาจากบริษัทไดกําหนดระยะเวลาการชําระเงินใหกับ
เจาหนี้การคา 75 วันนับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ และกําหนดวันจายเงินตามนโยบายเครดิตการชําระเงินของ
บริษัท จึงมีผลทําใหเจาหนี้บางรายไมมารับเงินตามกําหนดเวลาที่ไดนัดหมาย จึงตองเลื่อนระยะเวลาการชําระเงิน
ออกไปในเดือนถัดไป
-

หนี้สินไมหมุนเวียน

บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 49.34 ลานบาท ลดลงจากปกอน
1.08 ลานบาท หรือรอยละ 2.14 สาเหตุที่ลดลงจากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานลดลง 4.03 ลานบาท
หรือรอยละ 8.66 แตหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 2.84 ลานบาท หรือรอยละ
76.99

สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 937.18 ลานบาท เพิ่มจากป 2556
จํานวน 23.31 ลานบาท หรือรอยละ 2.55 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท และผลประกอบการที่สูงขึ้นของ
บริษัทยอย
วิเคราะหงบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
247.66

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก
- กิจกรรมดําเนินงาน
74.08
- กิจกรรมลงทุน
6.53
- กิจกรรมจัดหากเงิน
(56.28)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
24.33
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2557
271.99
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นรอยละ 9.82 จาก 247.66 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 271.99
ลานบาท ณ สิ้นป 2557 สาเหตุหลักที่ฐานะเงินสดเพิ่มขึ้นมีดังนี้
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 23.88 ลานบาท
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สภาพคลองที่สําคัญ
ในป 2557 บริษัท และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานที่ลดลงแตยังมีสภาพคลองอยูในระดับดี ทั้งนี้เกิด
จากบริษัท และบริษัทยอย มีระบบติดตามการชําระหนี้อยางใกลชิด โดยลูกคาสวนใหญและรายใหญเปนลูกคาที่ดี
มีการชําระเงินตรงตามกําหนดที่นัดหมาย
บริษัท และบริษัทยอย มีเงินทุนหมุนเวียนจากทรัพยสินหมุนเวียนตอหนี้หมุนเวียน เทากับ 300.38 ลาน
บาท มีอัตราสภาพคลองเทากับ 1.93 เทา ลดลงจากปที่แลว 0.25 เทา และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ
1.88 ลดลงจากปกอน 0.22 เทา อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด ลดลง 0.14 เทา จากปที่แลว อายุเฉลี่ยการเก็บ
หนี้ 81 วัน อายุเฉลี่ยการชําระหนี้ 100 วัน จากอัตราสวนสภาพคลองที่ลดลงในป 2557 และเงินทุนหมุนเวียนที่
มากกวาทรัพยสินหมุนเวียน แสดงใหเห็นวาบริษัทยังสามารถดําเนินกิจการ และบริหารงานไดเปนปกติ
ความเหมาะสมของโครงสรางของเงินทุน
ป 2557
ป 2556
ป 2555
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
7.64
11.67
13.79
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ ือหุน (เทา)
0.40
0.38
0.56
เงินปนผลตอหุน (บาท)
**5.00
7.00
8.00
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)
**80.64
82.53
72.46
** รออนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2558
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2557 ลดลงจากป 2556 และ 2555 เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานที่ลดลง ในสวนของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2557 สูงกวาป 2556 และป 2555 แตก็
ไม ไ ด มี ผ ลกระทบต อ โครงสร า งของเงิ น ทุ น ในบริ ษั ท บริ ษั ท ยั ง มี โ ครงสร า งการเงิ น ที่ ดี และยั ง ไม มี ค วาม
จําเปนตองกูยืมมาใชในการดําเนินกิจการ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต
บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายในการบริหารงานและจัดการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางระมัดระวัง ใน
เรื่องที่อาจมีความเสี่ยงและมีผลกระทบในอนาคตมีดังนี้
1. การรับลูกคาใหม
บริษัท และบริษัทยอย ไดบริหารความเสี่ยงในการพิจารณารับลูกคาใหม โดยตองมีการตรวจสอบฐานะ
การเงิน วิเคราะหผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหนี้ เพื่อใชในการตัดสินใจอยางรอบคอบ ใน
การดําเนินธุรกิจกับลูกคา
2. การเสียลูกคารายใหญ
สภาะการแขงขันในปจจุบัน บริษัท และบริษัทยอยอาจมีโอกาสการสูญเสียลูกคารายใหญ ซึ่งยอมมี
ผลกระทบตอรายไดอยางมีนัยสําคัญ
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3. การวางแผนกลยุทธ หรือนโยบายของบริษัท
จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งมีผลตอกําลังซื้อของผูบริโภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกคาของ
บริษัทยอมทําให การใชงบโฆษณาของบริษัทลูกคา ตองใชอยางรอบคอบ จึงมีการชะลอการใชงบโฆษณา ทําให
มีผลกระทบตอรายไดของบริษทั อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ผูบริหารและทีมงานตองมีกลยุทธ มีการวางแผนการ
ทํางาน ทําความเขาใจ และเขาถึงแนวความคิดของผูบริโภคเพื่อสรางสรรผลงานที่ดีใหกับลูกคา รวมทั้งกําหนด
นโยบายที่ตองสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อใหบริษัทดําเนินกิจการไปไดอยางมั่นคงตอไป
4. การบริหารความเสี่ยง
บริษัท และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผูบริหารไดใหนโยบายการ
ปฏิบัติงานโดยใหเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติงานทุกฝายนอกจากยึดถือกฎระเบียบของบริษัท
แลวการปฏิบัติงานควรทําใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงาน เชน การละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดการฟองรองยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ความเสียหารเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2557
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuditFee)
- บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2557 มีจํานวนเงินทั้งสิ้นดังนี้
บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี
จายเปนจํานวนเงินรวม 484,000.00 บาท
จายเปนจํานวนเงินรวม 235,000.00 บาท
บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย)
บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย) เดิมชื่อ จายเปนจํานวนเงินรวม 30,000.00 บาท
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย)
2. คาบริการอื่น (Non-AuditFee)
- ไมมีขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของ
- ไมมี –
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญนอกจากนี้บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดให มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตอง
แลวบริษัท ไดมอบหมายใหนางมาลี ลีลาศิริวงศเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของนางมาลี ลีลาศิริวงศ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
ตําแหนง
ลายมือชือ่

1.

นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการผูจัดการ

………………………………..

2.

นายวิชา

ลดาลลิตสกุล

รองกรรมการผูอ ํานวยการ

………………………………..

3.

นางมาลี

ลีลาศิริวงศ

กรรมการ

………………………………..
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เอกสารแนบ 1 (หนา 1)

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

อายุ
(ป)
67

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

%
การถือหุน
5.47

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล
และนายชัยลดล โชควัฒนา
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ประสบการณ
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
บริษัทจดทะเบียน
2515-ปจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
2553-ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
2550- 1 ธ.ค. 57 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซี
2554-11 ธ.ค. 55 - ประธานกรรมการ
- บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร
ธ.ค.55 – เม.ย.57 -กรรมการ
2554-ปจจุบัน
- กรรมการ
- บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
23 เม.ย.55-ปจจุบัน -กรรมการ
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร โฮลดิ้ง
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
- จํานวน 18 บริษัท
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
2532-ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
- บจก.เฟมไลน
2539-ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
2539-ปจจุบัน
- กรรมการ
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
2539-ปจจุบัน
- กรรมการ
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
2546-2557
- กรรมการ
- บจก.สปริงบอรด พลัส
(เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส
(ประเทศไทย))

เอกสารแนบ 1 (หนา 2)

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

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

อายุ
(ป)
66

60

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

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

%
การถือหุน
0.23

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

2539-ปจจุบัน

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

2539-ปจจุบัน

- กรรมการ

2542-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

2546-ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- รองประธานกรรมการ

ชวงเวลา
2540-ปจจุบัน

0.08

-
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บริษัท
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- จํานวน 3 บริษัท
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท
- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
- บจก.สปริงบอรด พลัส
(เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส
(ประเทศไทย))
- ไมมี
- ไมมี
- บจก.เฟมไลน

เอกสารแนบ 1 (หนา 3)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
- กรรมการผูจัดการ
- ผูอํานวยการฝายการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(1 พ.ย. 2548 – ปจจุบัน)
5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ
- กรรมการ
- ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและ
กฎหมาย
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
(26 เม.ย.2543 – ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
38

60

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน
สหรัฐอเมริกา
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 55/2006
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 2/2003

%
การถือหุน
4.08

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

ชวงเวลา
2554-ปจจุบัน

0.03

-

2532-ปจจุบัน
2533-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน

2546-ปจจุบัน
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
(6 ส.ค. 2545– ปจจุบัน)
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- ปริญญาโทบัญชี Western Illinois
University, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 3/2003

-

2539-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน

90

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริหาร
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

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

บริษัท
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- จํานวน 6 บริษัท
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท
(ประเทศไทย)
- ไมมี
- จํานวน 1 บริษัท
- บจก.เฟมไลน
- บจก.อิมเมจเฟรส
- บจก.สปริงบอรด พลัส
(เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส
(ประเทศไทย))
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
- บมจ.สหพัฒนพิบูล
- บมจ.เอสแอนด เจ อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็นเตอรไพรส
- จํานวน 4 บริษัท
- ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 4)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
7. นายอมร อัศวานันท
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน)

8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท
- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
66

68

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
โบวลิ่งกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 4/2003

- อัสสัมชัญ ศรีราชา
- อัสสัมชัญพาณิชยการ
- Joint Venture Management Course, Insead
University
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 3/2003

%
การถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา
2523 - 2541
2542-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2546 - 2557
2549- 2557
2548-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
ปจจุบัน

-

2540-ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
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บริษัท
- บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
- บมจ.ประชาอาภรณ
- บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
- บมจ.ธนาคารทหารไทย
- บมจ.กรุงเทพโสภณ

- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี
- บมจ. สมโพธิ์ เจแปนนิปปอน
โคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
- จํานวน 2 บริษัท
- ไมมี

เอกสารแนบ 1 (หนา 5)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
(11 สิงหาคม 2554 – ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
62

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

55

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

37

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 99/2012
- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 87/2011
- ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน
Marymount University รัฐเวอรนิเจีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DirectorAccreditationProgram
(DAP) 106/2013

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร

- ไมมี
- ไมมี

%
การถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

-

2.39

ชวงเวลา

2553-ปจจุบัน
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บริษัท

- บจก.มั้งคโปรดักชั่น

เอกสารแนบ 1 (หนา 6)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
-กรรมการ
(25 เม.ย. 2557 - ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
56

13. นายอนุพล ภูวพูนผล
- ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกิจ
(19 ส.ค.2545 -ปจจุบัน)
14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
- ผูอํานวยการบริหารฝายวางแผนกล
ยุทธและวิจัย
(1 พ.ย.2548 -ปจจุบัน)
15. นางพรวิไล ปนวนิชกุล
- ผูจัดการฝายบัญชี
(กุมภาพันธ 2544 -ปจจุบัน)

54

45

54

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน
พัฒนบริหารศาสตร คณะรัฐประศาสน
ศาสตร (เกียรตินิยม)
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง
(วปม.) รุนที่ 6 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.2555)
- DirectorCertificationProgram
(DCP) 154/2011
- ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development
Administration สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
(NIDA)
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

%
การถือหุน
0.03

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

ชวงเวลา

2537– ปจจุบัน

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการผูจัดการ

- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น

บริษัท
- ไมมี
- ไมมี

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- จํานวน 1 บริษัท
- ไมมี
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เอกสารแนบ 1 (หนา 7)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/
วันที่ไดรับแตงตั้ง
16. นายชัพ หลิวอําพัน
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556-ปจจุบนั )
17. นายพีระเดช จอยจรูญ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556-ปจจุบนั )
18. นางสุนีย ชัยจิรารักษ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556-ปจจุบนั )
19. นายกองพันธุ อุปถัมภรุงพงศ
- ผูอํานวยการบริหารฝายสรางสรรค
(1 ธ.ค.2556-ปจจุบนั )
20. นางสุรีย หมื่นนรินทร
- เลขานุการบริษัท
(2551-ปจจุบัน)

อายุ
(ป)
56

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและสื่อมวลชนสาขาโฆษณา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ
ตําแหนง
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

%
การถือหุน
-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-

-

ชวงเวลา

บริษัท

53

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

51

- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

64

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี
พณิชยการสีลม

0.05

-

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการ

- ไมมี
- จํานวน 2 บริษัท

2552-ปจจุบัน
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- บจก.อิมเมจเฟรส

เอกสารแนบ 1 (หนา 8)

เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก) ทะเบียนกรรมการ
ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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เอกสารแนบ 1 (หนา 9)

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

นายบุญชัย โชควัฒนา
นายวศิน
เตยะธิติ
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ
นายอมร
อัศวานันท
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
นายอาทร เมฆนพรัตน
นายชัยลดล โชควัฒนา
นายอนุพล ภูวพูนผล
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
นายชัพ
หลิวอําพัน
นายพีระเดช จอยจรูญ
นางสุนีย
ชัยจิรารักษ
นายกองพันธุ อุปถัมภรุงพงศ

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

บริษัทยอย
บจก.เฟมไลน บจก.สปริงบอรด พลัส
X, //
//
x, //
*, //

1
//, /

2
X,//

//
// , /

บริษัทรวม
3
x, //,/

4
//
//

//

//

5
//
//

A
//

บริษัทที่เกี่ยวของ
B
C
D
x
X, //
#, 0
//
/

//
#, 0

//
0

X = ประธานกรรมการ*=รองประธานกรรมการ**=กรรมการผูจัดการ//=กรรมการ/=ผูบริหาร#= กรรมการอิสระ0=กรรมการตรวจสอบ00=กรรมการบริหารความเสี่ยง
ชอง 1=บจก.อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง
ชอง 2=บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น
ชอง 3=บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ
ชอง 4=บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสทฯ (ประเทศไทย)
A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
B =บมจ.สหพัฒนพิบูล
C=บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล D=บจก.ชัยลดาดล
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//
//

*, //, /
//

// , /

E

ชอง 5=บจก.เมียนมารสปา-ทูเดย-ฟารอีสท
E=บจก.พินนาเคิลทราเวิล

เอกสารแนบ 2

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

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

1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายวศิน
เตยะธิติ
3. นายวีระพล
หรือตระกูล
4. นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
5. นายจอหน ซิกเลอร
6. นางสาวเยา ไล ซาน แดพพิน
หมายเหตุ:
X
= ประธานกรรมการ
*
= รองประธาน
**
= กรรมการผูจัดการ
/
= กรรมการ
97

บจก. สปริงบอรด พลัส(เดิมชือ่ บจก. แรพ
คอลลินส ประเทศไทย))
/
/
/
/
/
/

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ดํารงตําแหนง
การศึกษา
การอบรม

นางสาวสุจิตรา มากะนิตย
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรโดยการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
- ไมมี -
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เอกสารแนบ 5 (หนา 1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 194 (5/2557) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมไดเปน
ผูบริหาร จํานวน 4 ทาน ไดแก นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัศวานันท
นายวิชิต ตันติอนุนานนท และนางฉัตรทอง ทิพยกะลิน เปนกรรมการตรวจสอบ และนางสุรีย หมื่นนรินทร เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนง 1 ป
ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันรวม 4 ครั้ง โดย
นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอมร
อัศวานันท
เขารวมประชุม 2/4 ครั้ง
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 3 /4 ครั้ง
นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสอบทานงบการเงิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกํ า หนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบการรายงานการ
บริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอบริษัท การกํากับดูแลกิจการ การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแลเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณา
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องตางๆ ที่มีความสําคัญตามกฎบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2557 ของบริษัท ซึ่งงบการเงินไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดรับฟงคําชี้แจงในประเด็นที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินจากผูสอบ
บัญชีและฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน
2. ไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงที่มีกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาความมีเหตุผลของการที่เกี่ยวโยงกัน
3. มีการสอบทานและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝายตรวจสอบภายใน ให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป การติดตาม
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ผล ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการไประหวางป เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู
4. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นที่
ผูสอบบัญชีตั้งขอสังเกตุเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สอบทานความเปนอิสระและผลการ
ปฏิบัติงานการสอบบัญชี
5. ไดประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญ
6. สอบทานการปฏิบัติงานตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตางๆ
7. พิ จ ารณาเสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ป ระจํ า ป 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946
แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ มีความเปนอิสระเพียงพอและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท จึงไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติตอไป
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนด
นโยบายใหบริษัทไดมีการประเมินระดับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และความมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
นายวิ ชิ ต ตั น ติ อ นุ น านนท เป น ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง นางชั ย ลดา ตั น ติ เ วชกุ ล นางมาลี
ลี ล าศิ ริ ว งศ นายอาทร เมฆนพรั ต น นายวิ ช า ลดาลลิ ต สกุ ล นางสาววราภรณ กุ ล สวั ส ดิ์ ภั ก ดี และนางสุ รี ย
หมื่ น นริ น ทร เป น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และนางสาวสุ จิ ต รา มากะนิ ต ย เป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
ในรอบป 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมรวมกันรวมกัน 4 ครั้งโดย
นายวิชิต
ตันติอนุนานนท
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางมาลี
ลีลาศิริวงศ
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายอาทร
เมฆนพรัตน
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นายวิชา
ลดาลลิตสกุล
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
เขารวมประชุม 2/4 ครั้ง
นางสุรีย
หมื่นนรินทร
เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงบทบาทและหนาที่และไดติดตามสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ประเทศที่อาจเปนปจจัยของความเสี่ยงทางธุรกิจในป 2557 สิ่งที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเปน
สาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานการณเศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้ง
สภาวการณทางสังคม การเมืองที่มีความไมสงบทําใหกําลังซื้อลดลง จนมีผลทําใหความเจริญในประเทศอยูใน
สภาวะถดถอย จนมีผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจของลูกคาและการดําเนินงานของบริษัท จากสาเหตุดังกลาว
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งไดต ระหนั กและเนนการประเมิ นความเสี่ ยง วิ เคราะหป จจั ย ความเสี่ย งที่ มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางใกลชิดในป 2557 และอาจกระทบตอเนื่องในป 2558 ดวย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายดังนี้
1. กํ า หนดนโยบาย เป า หมาย วางแผน และจั ด ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ให เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลและความชั ด เจนต อ เนื่ อ ง เพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสื่อสารใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
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3. ดูแลใหบริษัท มีการวางกรอบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญ
การรรับทราบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ ง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมกําหนดนโยบาย และวางแผนการจัดการบริหารความ
เสี่ยง นําปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาพิจารณาวิเคราะหเพื่อใหเพิ่มความระมัดระวังปองกัน ควบคุม หลีกเลี่ยง
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และได ร ายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให
คณะกรรมการบริษัท ไดรับทราบในประเด็นที่สําคัญ เพื่อใหฝายจัดการสามารถบริหารความเสี่ยงไดและเปนไป
ตามเปาหมายทางธุร กิจที่กําหนดไวรวมทั้งกําหนดวิธีการบริหารการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม

(นายวิชิต ตันติอนุนานนท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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