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สวนท่ี 1 

การประกอบธรุกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะของธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน เปนธุรกิจการส่ือสารท่ีมีความเกี่ยว
โยงกันดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงานของกลุมบริษัทในภาพรวม
 บริษัทมุงมั่นท่ีจะเปนท่ีปรึกษาและใหบริการดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจร ดวยผลงานท่ี
มีความคิดสรางสรรคและแผนการส่ือสารเพื่อตอบโจทยทางธุรกิจของลูกคา โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของการสื่อสาร  ท้ังนี้บริษัทมีความเชื่อวาความสําเร็จของลูกคาเปนหัวใจท่ีจะทําให
บริษัทเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน 

 การใหคําปรึกษาดานการสื่อสารแบบครบวงจร 
 บริษัทมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในดานการส่ือสารแบบครบวงจรเริ่มต้ังแตการวิ เคราะห

ปจจัยพื้นฐานของการตลาดท่ีมีผลกระทบตอยี่หอตราสินคาโดยทางบริษัทไดใชกลยุทธการวางแผนท่ีเปนลิขสิทธิ์
เฉพาะท่ัวโลกของดีดีบีคือ แบรนดคอนวิคช่ันสปริงบอรด (Brand Conviction Springboard®) กลยุทธเฉพาะในการ
สรางการส่ือสารตราสินคาใหโดดเดนอารโอไอ สปริงบอรด (ROI Springboard®) กลยุทธในการหาแนวความคิด
ใหกับแผนงานโฆษณารวมไปถึงการสรางสรรคความคิดช้ินงานโฆษณาและการวางแผนสื่อโฆษณาสําหรับสื่อแบบ
ดั้งเดิม(Traditional Media) และสื่อดิจิตอล (Digital Media) รวมไปถึงการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมและการ
บริหารลูกคาสัมพันธ(Customer Relationship Management) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยตลาดและผูบริโภคท้ังเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการศึกษาวิเคราะหความตองการขอผูบริโภคผานกลยุทธ 
ลิขสิทธิ์ ฟารอีสท ดีดีบี อินไซตสปริงบอรด (Far East DDB Insights Springboard®) โดยทีมงานวิจัยท่ีเช่ียวชาญของ
บริษัท 

 การรับจางทําของ 
 บริษัทรับจางผลิตช้ินงานโฆษณาตามแผนการส่ือสารไมวาจะเปนภาพยนตรโฆษณาสปอตวิทยุช้ินงาน

สิ่งพิมพแผนพับสื่อดิจิตอล ฯลฯ และประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมในการทําแผนประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมการสรางและบริหารฐานขอมูลและการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เปนตน 

นายหนาตัวแทนขายบริการดานโฆษณา 
 บริษัทจะเปนตัวกลางระหวางผูวาจาง (ลูกคา) และผูรับจาง (เจาของสื่อโฆษณา) ในการลงส่ือโฆษณา

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 ท่ีใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการส่ือสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา

ท่ัวไป โดยมุงเนนท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจผานทางแผนการส่ือสารและงานโฆษณาท่ีมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การวางแผนกลยุทธ
เพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสารการผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซ้ือสื่อโฆษณา การประสานงานกับ
บริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีรับผิดชอบในการส่ือสารดานอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผลประสิทธิภาพของแผนงาน
การส่ือสารผานทางการวิจัยโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวอยางชัดเจนคือ “เปนผูนําในการสรางธุรกิจใหลูกคา
ดวยความคิดสรางสรรค“ (The Leader in Creative Business Solutions) 

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

ดําเนินธุรกิจดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ต้ังแตการวิจัยเพื่อวางแผนกลยุทธ การสรางแบรนดการวาง
แผนการโฆษณาแบบผสมผสานในทุกๆสื่อ การผลิตช้ินงานโฆษณา รวมถึงการวางแผน และซื้อสื่อภายใตจุดยืนใน
การดําเนินงานวา จะสรางสรรคงานท่ีตอบโจทยลูกคาใหดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยคํานึงถึงหลักจริยธรรม 
ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนักโฆษณา ท้ังนี้บริษัทมีทีมบริหารและการดําเนินงานท่ีแยก
เปนเอกเทศ จึงมีความคลองตัวและมีศักยภาพในการแขงขันสูง สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาธุรกิจ
ไดอยางครบถวนกวางขวางและหลากหลายโดยกําหนดวิสัยทัศนของบริษัทไวคือ“สรางผลลัพธท่ีดีท่ีสุดใหแกลูกคา”
(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%  ดําเนินการผลิตช้ินงานตางๆ ในคุณภาพและบริการระดับมืออาชีพ ในราคาท่ีเหมาะสม  เพื่อตอบโจทยลูกคาท่ี
มีงบประมาณไมสูงมากและตองการใชบริการเฉพาะงานในสวนการผลิตช้ินงานเทานั้น   

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 1. บริษัทมุงเนนในการคิดคนงานโฆษณาใหมีแนวความคิดท่ีโดดเดน เพื่อใหลูกคาสามารถบรรลุ

เปาหมายทางธุรกิจได โดยหนึ่งในกลยุทธการทํางานคือ ROI ®     

  R ( Relevance) – คือแนวความคิดตองโดนความตองการของผูบริโภค 
  O ( Originality) – แนวความคิดท่ีไมเหมือนใคร เปนความคิดแรกเริ่ม  
  I (Impact)– แนวความคิดท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดการตอบรับ 
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 2. บริษัทมุงเนนในการเปนศูนยกลางการบริการลูกคาในดานการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร   
ไมวาจะเปนการสรางตราสินคา การวางแผนกลยุทธทางการส่ือสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคา โดยสามารถใหคําปรึกษาและบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. บริษัทมีนโยบายในการแสวงหาลูกคาใหมอยางตอเน่ือง ไมวาโดยการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการขอ
เขาไปแนะนําตัวกับลูกคารายใหมจากการท่ีไดศึกษาบริหาร และใหบริการลูกคารายใหมๆทําใหบุคลากรของบริษัทมีความ
ชํานาญในสินคาและบริการท่ีหลากหลายมากขึ้น 

 4. บริษัทมุงมั่นในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี บริษัทมีความเช่ือ
วาบุคลากรท่ีดีสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพซึ่งจะนําใหธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโต และกาวหนาตลอดไป 

       5.    บริษัทเห็นความสําคัญยิ่งของการปรับตัวใหเขากับสถานการณของอุตสากรรมโฆษณา และการ
สื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางอยางรวดเร็ว  จึงเนนการพัฒนาองคกรและขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหบริษัทเจริญกาวหนาและมีผลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง 

1.4 ความสัมพันธกับกลุมของผูถือหุนใหญ 
 การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญ

อยางมีนัยสําคัญ มีความสัมพันธกันแตเพียงผูถือหุนใหญบางราย ใชบริการใหบริษัททําโฆษณา 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โดยมีโครงสรางการถือหุนและโครงสรางรายไดของบริษัท/ บริษัทยอย/ บริษัทรวม ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนนิการโดย 
% การถือหุน
ของบริษัทฯ  

ป 2557 ป 2556 ป 2555 
รายได % รายได % รายได % 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บมจ.ฟารอีสท        
รายไดคานายหนาและบริการ ดีดีบี  328,320 83.16 364,663 84.77 434,841 87.52 
เงินปนผลรับ   41,216 10.44 39,285 9.13 30,101 6.06 
รายไดอื่น   25,278 6.40 26,224 6.10 31,898 6.42 
รวมรายได   394,814 100.00 430,172 100.00 496,840 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.เฟมไลน 86.48       
รายไดคานายหนาและบริการ (ยอย)  292,755 93.28 308,010 92.53 244,659 90.75 
รายไดอื่น   21,097 6.72 24,875 7.47 24,940 9.25 
รวมรายได   313,852 100.00 332,885 100.00 269,599 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.สปริงบอรด  52.00       
รายไดคานายหนาและบริการ พลัส  0 0 2,832 99.06 9,942 99.89 
รายไดอื่น (ยอย)  748 100.00 27 0.94 11 0.11 
รวมรายได   748 100.00 2,859 100.00 9,953 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.อินทิเกรเตด็ 40.00       
รายไดคานายหนาและบริการ คอมมูนิเคชั่น  110,960 98.78 119,784 98.44 132,093 97.94 
รายไดอื่น   1,366 1.22 1,901 1.56 2,776 2.06 
รวมรายได   112,326 100.00 121,685 100.00 134,869 100.00 

ปรึกษาธุรกิจ/ลงทุนในบริษัทอืน่ บจ.อินเตอร 40.00       
รายไดคาท่ีปรึกษา คอนติเนนตัล  360 37.19 360 29.13 360 34.78 
เงินปนผลรับ โฮลดิ้ง  500    51.65 770 62.30 577 55.75 
รายไดอื่น   108 11.16 106 8.57 98 9.47 
รวมรายได   968 100.00 1,236 100.00 1,035 100.00 

นายหนาตัวแทน/บริการดานโฆษณา บจ.มีเดีย 33.33       
รายไดคาบริการ อินเทลลิเจนซ  1,490,927 88.59 1,576,354 90.21 1,236,920 88.64 
รายไดอื่น   192,043 11.41 171,023 9.79 158,592 11.36 
รวมรายได   1,682,970 100.00 1,747,377 100.00 1,395,512 100.00 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 ลักษณะการใหบริการ 
 บริษัทใหคําปรึกษาและดําเนินงานในดานการสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจรใหกับลูกคา

โดยท่ัวไป โดยมุงเนนท่ีชวยสนับสนุนใหลูกคาประสบความสําเร็จทางธุรกิจ ผานทางแผนการส่ือสารและงาน
โฆษณาท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการดําเนินงานดังกลาวประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหขอมูล การ
วางแผนกลยุทธเพื่อกําหนดแนวคิดในการสื่อสาร  การผลิตช้ินงานโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา  
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การประสานงานกับบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีรับผิดชอบในการสื่อสารดานอื่นๆ ตลอดจนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของแผนงานการส่ือสารผานทางการวิจัย 

 ลักษณะรายได 
 รายไดจากนายหนาและบริการของบริษัท ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของป 2557, 2556 และ 2555 

เทากับ 328.32 ลานบาท 364.66 ลานบาท และ 434.84 ลานบาท ตามลําดับ รายไดดังกลาวประกอบดวย รายได
คาบริการสุทธิจากการเปนนายหนาตัวแทน และรายไดการผลิตงานโฆษณาและวิจัย ซึ่งแยกตามสัดสวนไดดังนี้ 

 โครงสรางรายไดจากนายหนาและบริการ 
 2557 2556 2555 
 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 
- อุปกรณสื่อสารและไอที 2.06 
- การแพทย 3.36 
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ประเภทสินคา % 
-  สถาบันการเงินและประกันภัย 3.08 
-  พลังงานและสาธารณูปโภค 8.50 
-  อื่น ๆ  3.77 
 100.00 

 สัดสวนการขายแกลูกคา 10 รายแรกตอยอดขายรวมในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
ป 2557 ป 2556 ป 2555 
78.46% 76.33% 76.93% 

 สัดสวนการขายท่ีจะขายใหลูกคารายใด > 30%3 ปติดตอกัน 
 - ไมมี – 
 

 2.2  การตลาดและการแขงขัน 
                     ภาพรวมการประกอบธุรกิจและปจจัยท่ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในป 2557 

1.  ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2557   

ภาพรวมของตลาดโฆษณาป 2557 มีมูลคาลดลงเกือบ 10%  เน่ืองจากปญหาดานเศรษฐกิจและการเมืองสง

ผลกระทบตอเอเยนซี และอุตสาหกรรมโฆษณา   ในป 2557 ที่ผานมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอยางตอเน่ือง 

อันเน่ืองมาจากปจจัยลบจากวิกฤตการณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และอีกหลายปจจัยที่กดดัน

ใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง   อาทิ  การสงออกของไทยที่ไมสามารถฟนตัวไดทันแมทิศทางเศรษฐกิจ

โลกจะทยอยฟนตัวดีขึ้น   ภาวะเงินเฟอคาแรงขั้นตํ่าที่เพ่ิมสูงขึ้น  ความเช่ือมั่นที่ลดลงของผูบริโภคอันสงผลกระทบตอกําลัง

ซื้อ และปญหาหน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น   สงผลใหผูประกอบการตองปรับลดการใชงบฯโฆษณาลง   ตลาดสื่อโฆษณา

โดยรวมป 2557 มียอดใชจายเงินโฆษณา ผานสื่อตางๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้นเพียง 1.02 แสนลานบาท ลดลงจากป  2556 ซึ่งมี

ยอดใชจาย 1.13 ลานบาท หรือมีอัตราเติบโตลดลง 9.51%   มีเพียงสื่อ 2 ประเภทเทาน้ันที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น คือ สื่อ internet  

มียอดใชจายในป 2557 จํานวน 950 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ซึ่งมียอดใชจาย 877 ลานบาท มีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้น 8.32% 

และสื่อ Transit  มียอดใชจายในป 2557 จํานวน 3.80 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 ซึ่งมียอดใชจาย 3.53 พันลานบาท  หรือ

มีอัตราเติบโตเพ่ิมขึ้น 7.82%   

ขณะที่สื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อหลัก พบวามียอดใชจายในป 2557 จํานวน 6.37 หมื่นลานบาท ลดลงจากปกอน ซึ่งมี
ยอดใชจาย 6.92 หมื่นลานบาท คิดเปน 7.90% สวนสื่อที่มียอดการใชจายลดลงมากท่ีสุดไดแก 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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 การชะลอตัวอยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจไทยและปญหากําลังซื้อที่ลดลงในประเทศ  สงผลใหผูประกอบการและ
เจาของสินคาปรับลดการใชงบโฆษณาลง   ภาวะดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได และ
ทําใหบริษัทมีผลประกอบการลดลงในป 2557  

 2.     การเปล่ียนผานออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล)  
การเปล่ียนแปลงสําคัญจากการออกอากาศโทรทัศนระบบดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ชองใหม รวมทั้งการออกอากาศ

คูขนานของชองทีวีอนาล็อกเดิม ทําใหหนาจอทีวีมีตัวเลือกรับชมชองฟรีทีวีมากขึ้น สงผลใหเรทต้ิงฟรีทีวีเดิมกระจายไปยัง
ทีวีดิจิทัลชองใหม เชนเดียวกับเม็ดเงินโฆษณาจากชองทางฟรีทีวีเดิม เคเบิล และชองดาวเทียมที่ไหลเขาทีวีดิจิทัลชองใหมใน
กลุมเรทต้ิงผูนําเพ่ิมขึ้น  

อยางไรก็ตาม แมในชวงที่ผานมาสื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อกระแสหลักที่ไดรับความนิยม  และมีเม็ดเงินโฆษณา
สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อมีเดียประเภทอ่ืน แตหลังจากทีวีดิจิทัลเริ่มออกอากาศเมื่อเดือน เม.ย.2557  ทําใหมีคูแขงชองฟรี
ทีวีดิจิทัลเขามาแยงผูชมจากฟรีทีวีเดิม  อีกทั้งทีวีดิจิทัลชองใหมมีการปรับคอนเทนทตอเน่ืองเพ่ือขยายฐานผูชม และเขามา
แยงสวนแบงการตลาดจากฟรีทีวีรายเดิม ถือเปนปจจัยทาทายการแขงขันของผูประกอบการรายเดิม 

 จากการสํารวจพบวา ยอดตัวเลขการรับชมโทรทัศนของคนไทยที่เริ่มหันไปชมทีวีดิจิตอลมากขึ้น  โดยมีอัตราการ
เติบโตประมาณ 10-20%  หรือมีเม็ดเงินโฆษณาที่เขามาแลวกวา 9 พันลานบาท ขณะที่ในดานสื่อโทรทัศนที่เปนระบบเคเบิล
ทีวี  และทีวีดาวเทียมกลับมีสัดสวนการเติบโตลดลง -38% และในป 2558 กลุมสื่อประเภทน้ีก็จะลดลงอยางตอเน่ือง ขณะที่
กลุมทีวีดิจิตอลเพ่ิมขึ้นมาทดแทน   

3. การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัล 

การขยายตัวของสื่อออนไลน ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนผูใชสื่อออนไลนที่มีจํานวนกวา 30 ลานคน และมีแนวโนม

เติบโตสูงตอเน่ือง จากการขยายบริการ 3จี ทั่วประเทศและบริการ 4 จี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแรงหนุนจากสมารทโฟน

และแทบเล็ต ราคาถูก ที่จะผลักดันใหการใชงานอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะ "โมบาย อินเทอรเน็ต" เขาถึงทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ   

สื่อออนไลนจะกลายเปนสื่อหลักเชนเดียวกับสื่อเทรดดิช่ันนอล(Traditional) อื่นๆ รวมทั้งทีวี  ในขณะที่สื่อด้ังเดิมในอดีตที่

เคยไดรับความนิยม เชน สื่อสิ่งพิมพ  วิทยุ และสื่อนอกบาน เปนตน จะตองเปล่ียนแปลงตัวเองมากขึ้น  และหันมามุงเนนสื่อ

ออนไลน และดิจิตอลใหมากขึ้น เพ่ือตอบรับเทรนดของผูบริโภคท่ีกําลังเปล่ียนไปไดอยางทันทวงที 

ในสวนของธุรกิจเอเยนซีปจจุบัน  เริ่มมีองคกรหลายแหงหันมาเปดกลุมธุรกิจยอยที่เปนเฉพาะกลุมมากขึ้น  เชน 

ออนไลน และดิจิตอล หรือสรางเน็ตเวิรค หรือพารทเนอรทํางานรวมกับดิจิทัล เอเยนซี เปนตน    

4. เทรนดพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคสื่อออนไลน 

การมาของเทคโนโลยีสงผลใหผูบริโภคยุคน้ีเปล่ียนพฤติกรรมมาสูการเสพสื่อหลายทางทั้งสื่อด้ังเดิม ไปพรอมๆ 

กับเสพสื่อใหม ผานสมารทโฟนแท็บเล็ต เปนยุคของ “มัลติสกรีน” หรือ “มัลติแพลตฟอรม”  อีกทั้งเกิดพฤติกรรมการใชงาน

ออนไลนในกลุมคนทุกวัย ทั้งคนรุนใหมและสูงวัย โดยไมมีชองวางอายุอีกตอไป  การทําโฆษณาจึงตองกาวใหทันกับ

พฤติกรรมการเสพสื่อของผูบริโภคยุคน้ี โดยตองคิดหลายแพลตฟอรม และ “อินทิเกรต” ทุกสื่อเขาดวยกัน   
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ขณะเดียวกัน  เอเยนซี่โฆษณาไมไดเปนผูสรางเทรนดอีกตอไปแลว เพราะดิจิตอลทําใหผูบริโภคมีบทบาทสูง และเปนผู
กําหนดเทรนดดวยตัวเอง นักโฆษณา และนักการตลาดตองเรียนรูและจับพฤติกรรมเหลาน้ีมาใช โดยใหผูบริโภคมีสวนรวม
ในการสราง “คอนเทนต” ผานไปยังแพลตฟอรมตางๆ   

เทรนดพฤติกรรมของผูบริโภคน้ีกลายเปนปจจัยสําคัญตอการวางกลยุทธการสื่อสารของบรรดาเจาของสินคา 
นักการตลาด และนักโฆษณาในปจจุบัน ที่จําเปนตองปรับตัวกลยุทธและรูปแบบการสื่อสารเพื่อเขาถึงผูบริโภคในยุคดิจิทัล  
และใหความสําคัญกับการใชงบโฆษณาผานสื่อออนไลนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

5. การขาดแคลนบุคลากรโฆษณาดานสื่อโฆษณาดิจิตอล 

 ผลที่ตามมาจากกระแสดิจิตอล  เอเยนซี่กําลังขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญสื่อโฆษณาดิจิตอลอยางหนัก ทั้งผลิต

คนไมทัน และขาดคนใหมที่เรียนจบทางดานน้ีโดยตรง เน่ืองจากสถาบันการศึกษาของไทยยังไมมีหลักสูตรที่สอนเรื่องน้ี

โดยตรง  นอกจากน้ี คานิยมของคนรุนใหมที่เปล่ียนไป ไมนิยมเปนลูกจาง มักจะรวมตัวกันเปดบริษัทของตัวเอง เพราะคน

เหลาน้ีตองการทํางานอิสระมากกวาการเปนพนักงานในบริษัทเอเยนซี่ ทําใหเอเยนซี่ตองแกปญหาดวยการพัฒนาคนเดิม แตก็

ตองใชเวลา และสรางพันธมิตรกับดิจิตอล เอเยนซี เพ่ือรวมมือกันดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและ

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

ในสวนของการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญในปที่ผานมา บริษัทกําหนดกลยุทธการแขงขันเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังน้ี 

1.บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพของผลงานโฆษณา โดยไดมีการจัดทําแผนงานการดําเนินงานใหสอดคลอง

กับสถานะภาพการแขงขันและขอจํากัดตาง ๆ ทั้งในดานระเบียบ ขอบังคับ และงบประมาณในปจจุบันจึงเนนการสราง

ความคิดเชิงสรางสรรคในทุกหนวยงาน การบริหารงานลูกคาการใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธทางการสื่อสาร

การตลาด การวางแผนงานการใชสื่อที่มีระบบและมีประสทิธิภาพสูงสุด อันนํามาซึ่งคุณภาพของงานโฆษณาที่สามารถทําให

ลูกคาบรรลุจุดมุงหมายทางธุรกิจใหความคุมคาดานการลงทุนทางดานการสื่อสาร และจะทําใหลูกคามีความยินดีที่จะทํางาน

รวมกับบริษัทตอไป อีกทั้งยังสามารถนํามาซึ่งความสนใจจากลูกคารายใหม 

2.บริษัทไดปรับบทบาทแนวทางธุรกิจใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวยการบริการแผนการสื่อสารการตลาดแบบ

ครบวงจรใหแกลูกคาการบริหารงานลูกคาในฐานะเปนหุนสวนทางดานความคิด ในการทําการสื่อสารการตลาด บริษัทไมได

เนนเฉพาะงานทางดานโฆษณาเทาน้ัน หากแตยังใหบริการท่ีเพ่ิมมูลคาใหกับลูกคา เชน การวางแผนงานสื่อที่แตกตางออก

จากวิธีการด้ังเดิม โดยเนนการนําเสนอการสื่อสารทางเลือกใหมและการสรรหาสื่อใหมที่สรางสรรคการประชาสัมพันธเชิง

สรางสรรค การจัดงานกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเนนการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคโดยตรง การบริหารจัดการลูกคา

สัมพันธ การตลาดโดยตรง และการตลาดดิจิตอลเพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3.บริษัทมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาโดยมุงมั่นในการแสวงหาลูกคาใหมซึ่งสามารถแบงออกเปนลูกคารายใหม

ที่ยังไมเคยใชบริการกับทางบริษัท ซึ่งบริษัทไดทําการติดตอเพ่ือนําเสนอผลงานในอดีตอยางตอเน่ืองและกลุมลูกคาเดิมที่

ตองการใชบริการงานทางดานโฆษณา ในการขยายตลาดไปสูกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑใหม ๆซึ่งนับไดวาการดําเนินงานใน
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การใหบริการลูกคาแบบครบวงจรนั้น ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมใหทางบริษัทไดมีโอกาสรวมเปนคูคิด

ทางการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา จึงนับไดวาเปนบทพิสูจนผลงานของบริษัทตอลูกคาเดิม ในดานการ

ใหบริการท่ีเนนการสรางคุณคาเพิ่มและความคุมคาใหกับลูกคา 

 ลักษณะลูกคา 
 ลูกคาของบริษัทสวนมากเปนผูผลิตผูจัดจําหนายสินคาและบริการและมีท่ีต้ังอยูในประเทศไทย โดยใน

ป 2557 บริษัทมีลูกคารายใหญท้ังหมด 40 รายโดย 7 ใน 10 รายของลูกคาท่ีใชงบสูงสุดของบริษัทไดเปนลูกคาของ
บริษัทมายาวนานกวา 10 ป อีกท้ังบริษัทยังคงพัฒนาคุณภาพของงานและการใหบริการตอลูกคาอยางตอเนื่องบริษัท
จึงมีความเช่ือมั่นวาลูกคาสวนมาก จะยังคงใหความไววางใจและใชบริการของบริษัทตอไปในอนาคต 

 สําหรับป 2557 บริษัทไดเริ่มทํางานกับลูกคาใหมท้ังหมด 15 รายซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทไดมีโอกาสเขา
ไปพบเพื่อแนะนําบริษัทกับลูกคารายใหม ๆ ไมวาจะเปนการไดรับการแนะนําจากลูกคาเดิม หรือการติดตอโดยตรง
ของบริษัท รวมไปถึงการท่ีบริษัทชนะการแขงขันในการนําเสนอผลงานแขงกับเอเยนซี่อื่น 

 ขนาดของบริษัทและจํานวนคูแขง 
 บริษัทนับไดวาเปนเอเยนซี่ขนาดใหญ โดยมีคูแขงประมาณ 15 รายในตลาด 
 
 สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน 
 บริษัทไดใหความสําคัญกับการใหบริการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิต 

ผลงานทางดานโฆษณา การส่ือสารการตลาด ท่ีเนนคุณภาพดวยพื้นฐานหลักท่ีใหความสําคัญกับผลงานความคิด
สรางสรรค การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร การบริหารงานลูกคาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนกรอบในการผลิต
ผลงานโฆษณาท่ีสามารถตอบโจทยทางการสื่อสารการตลาด และบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของลูกคา 

 นอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพแลว บริษัทยังใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรอีกดวย กลาวคือ มีบริษัทยอยและบริษัทรวมอีก 3 บริษัท คือ 

 1. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด ดูแลดานการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา 
 2. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน จํากัด รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ 
 3. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากัด มีความชํานาญดานการผลิตช้ินงานคุณภาพ เพื่อใชในงานประเภท

ตาง ๆ รวมไปถึงงานโฆษณาประชาสัมพันธ 
 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 การดําเนินธุรกิจหรือใหบริการงานดานโฆษณาจะมีข้ันตอนพอสรุปไดดังนี้ 
 การติดตอรับงานจากลูกคาจะมีฝายบริหารงานลูกคาเปนผูประสานงานโดยอาจมีฝายอื่นๆ เชน ฝาย

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

 เมื่อลูกคาอนุมัติงานท่ีฝายความคิดสรางสรรคนําเสนอ บริษัทจะเริ่มผลิตงานโฆษณา ไมวาจะเปนการ
ถายทําภาพยนตรโฆษณา การถายภาพน่ิง การแตงภาพ การอัดเสียง การทําช้ินงานสําหรับสื่อตาง ๆ โดยบางสวน
อาจจะมีการจางบริษัทภายนอกเขามาดําเนินการ ขณะเดียวกัน ฝายส่ือโฆษณาก็จะทําการนําเสนอแผนและกลยุทธใน
การซ้ือสื่อโฆษณา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในงบประมาณท่ีกําหนด เมื่อลูกคาอนุมัติแผนงาน ก็จะทําการซ้ือสื่อ
โฆษณาตามท่ีนําเสนอ เมื่อช้ินงานเสร็จสมบูรณ ก็จะประสานงานนําช้ินงานจริงสงไปยังสื่อตางๆ และตรวจสอบวา
ไดลงโฆษณาตามท่ีไดตกลงกันไวอยางถูกตองหรือไม 

 ฝายวางแผนกลยุทธและวิจัยจะมีสวนเกี่ยวของตลอดข้ันตอนการทํางาน เริ่มต้ังแตการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลดานการตลาดและกลุมเปาหมาย ในบางกรณีจะมีการทดสอบแนวความคิดโฆษณากอนท่ีจะผลิต
ช้ินงานจริง และสุดทายคือการประเมินผลวัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาท่ีนําเสนอตอผูบริโภคอีกดวย 

 
2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 - ไมมี – 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอยอดขายและรายไดในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน ความไมแนนอนของภาวะ

เศรษฐกิจความวุนวายทางการเมืองความเช่ือมั่นและการใชจายของผูบริโภคการแขงขันราคาการใหบริการระหวาง
บริษัทโฆษณาซ่ึงลวนมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสามารถประเมินปจจัยความเส่ียงไดดังนี้ 

 
ปจจัยภายนอก 
1. ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวตอเนื่องต้ังแตป 2556 เรื่อยมา  ไดสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของ

ผูบริโภคและทําใหการบริโภคโดยรวมของประเทศลดลงซ่ึงมีผลกับลูกคาของบริษัท โดยลูกคาลดคาใชจายในการทํา
โฆษณาประชาสัมพันธ  ประกอบกับระหวางป 2557 ประชาชนไดประสบกับปญหาเรื่องราคาน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
ลวนเปนปจจัยลบตอสภาวะเศรษฐกิจของไทยเปนอยางมาก ทําใหประชาชนตองประสบกับปญหาคาครองชีพท่ี
สูงข้ึน การใชจายเปนไปอยางระมัดระวัง ทําใหเกิดการบริโภคชะลอตัวลงอยางตอเนื่องและยาวนาน ซึ่งสงผล
กระทบตอบริษัท ในของสวนของการลดหรือชะลอการใชจายงบโฆษณาประชาสัมพันธของลูกคา 

2. ความเส่ียงจากสถานการณการเมืองในประเทศ 
 ในระหวางป 2557 ไดมีเหตุการณทางการเมืองเกิดข้ึนในประเทศ ทหารไดเขามาบริหารประเทศเปน

การช่ัวคราว โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ทําใหมีการชะงักงันในดานเศรษฐกิจ เพื่อรอดูความชัดเจนทางดาน
นโยบาย การเมือง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เศรษฐกิจในประเทศในดานการลงทุน เกิดการชะลอตัวช่ัวคราว ซึ่งมี
ผลกระทบตอเนื่องในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของธุรกิจของลูกคาเชนเดียวกัน 

3. ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกคาในระดับโลกและภูมิภาค 
 ในปจจุบันลูกคาระดับโลกและระดับภูมิภาค มีนโยบายท่ีจะใชเครือขายบริษัทโฆษณาเดียวกัน เพื่อให

การส่ือสารในทุกประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการติดตอสื่อสารรวมมือในเครือขายภายในบริษัท
โฆษณานั้นๆ เพื่อสงเสริมดานขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชในการทํางานใหมีคุณภาพ
จากปจจัยของการทําสัญญาทางการคากับ ดีดีบี เวิลดไวดนั้น ทําใหบริษัทมีลูกคาในระดับโลกและระดับภูมิภาค
เพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม หากลูกคาในระดับโลกหรือภูมิภาค มีนโยบายในการยกเลิกสัญญากับบริษัทในเครือขาย    
ดีดีบี ท้ังหมด ก็จะสงผลกระทบทําใหบริษัทสูญเสียลูกคาและรายไดอยางหลีกเลี่ยงไมได 

4. ความเส่ียงจากการแขงขันที่สูงขึ้นของบริษัทโฆษณา 
 จากสภาวะการแขงขันของธุรกิจโฆษณาเพ่ือใหไดลูกคาเพ่ิมข้ึน ในสภาวการณของการชะลอตัวในการ

ใชจายของประชาชนซึ่งมีผลกระทบตอยอดขายหรือรายไดของธุรกิจทุกประเภท  บริษัทโฆษณาท่ีเปนคูแขงตางๆ ได
มีวิธีการหรือกลยุทธในการแขงขันกันเสนองานใหกับลูกคาท่ีตองการทําโฆษณาประชาสัมพันธ  ซึ่งปจจัยสําคัญของ
การเสนอขายงาน ความคิดสรางสรรค ในผลิตงานโฆษณาแลว คูแขงยังมีกลยุทธในการลดคาธรรมเนียมบริการให
ตํ่าลงกวาอัตราปกติในรูปแบบและวิธีการตางๆ  จึงทําใหเปนปจจัยความเส่ียงตอการไดลูกคาใหมเพิ่มข้ึนเชนกัน 



 

14 

 

ปจจัยภายใน 
1. ความเส่ียงจากการลงทุน 
 บริษัทรวมลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุมท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมท้ังกระจายไปใน

ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกันซึ่งเปนการลงทุนนี้เพื่อกระจายความเส่ียงของบริษัท ถึงแม
โครงสรางผูถือหุนในบางบริษัทท่ีรวมลงทุนจะถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับกัน แตบริษัทก็ไมมีอํานาจ
ควบคุมในการกิจการท่ีบริษัทลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกลาวข้ึนอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท ใน
การบริหารและตัดสินใจ 

 บริษัทไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล กรณีท่ีบริษัทใดประสบภาวะผลขาดทุน 
บริษัทมีการต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาในเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุน และเม่ือใดก็ตามท่ีบริษัทมีนโยบาย
ในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพิ่มเติม บริษัทมีคณะกรรมการในการกลั่นกรองและตัดสินใจ โดยนําขอมูลในการ
ลงทุนนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกๆ ครั้ง   

2. ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อและความเส่ียงจากการรับลูกคารายใหม 
 ดานสินเช่ือ บริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือระหวางบริษัทและลูกคาอยางระมัดระวัง โดยมีการทํา

สัญญาหรือเอกสารรับรองการทํางานหรือการใหบริการทุกข้ันตอนท่ีสําคัญของผลิตช้ินงาน เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากการเรียกเก็บเงินไมได  บริษัทมีนโยบายในการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การคาอยางใกลชิด เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอความเสียหายของบริษัทและงบการเงินอยางมีสาระสําคัญ 

 ดานการรับลูกคาใหม บริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงนี้เปนสําคัญ โดยการตรวจสอบฐานะการเงินของ
บริษัทท่ีคาดวาจะเปนลูกคาในอนาคต โดยการวิเคราะหขอมูลในงบการเงิน โดยนําขอมูลของงบการเงินจาก        
กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย  เพื่อพิจารณาฐานะการเงินและใหฝายบริหารนํามาตัดสินใจในการตอบรับ
เปนลูกคาของบริษัท 

3. ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานในการผลิตงานโฆษณา 
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเกิดข้ึน

ไดท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของบริษัท อาจสงผลกระทบตอการใหบริการ ความพึงพอใจ ความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพตอผลงาน ท่ีทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจหรืออาจเกิดความผิดพลาด ทําใหไมสามารถเก็บเงิน
ลูกคา 

 ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อดําเนินการใหมีการควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ การรับทราบขอมูลหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ทําใหบริษัท 
ไดจัดการบริหารความเส่ียงเหลานั้น ในการปองกัน หลีกเลี่ยง หรือ ยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใหมี
ผลกระทบตอความเสียหายนอยท่ีสุด 
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4. ความเส่ียงจากนโยบายหรือการบริหารจัดการของฝายบริหาร 
 เนื่องจากธุรกิจโฆษณาหรือเอเจนซ่ี มีการแขงขันท่ีดุเดือดในการหาลูกคาเขาบริษัท ดังนั้นฝายบริหาร

ของบริษัท จึงจําเปนตองติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง หรือของเอเจนซ่ีรายอื่นๆเพ่ือปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดโฆษณาบริษัทตองมีบุคคลากรท่ีชํานาญและมีไหวพริบสูงทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสื่อ
ดิจิตอลหลายๆ ประเภท หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยี่การส่ือสารท่ีทันสมัยเพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเปนการเสนองานแนวใหมหรือวิวัฒนการการผลิตผลงานที่ทําใหลูกคาไดรับรูสัมผัสของการพัฒนา
ศักยภาพผลงานของบริษัท เพื่อสนองตอการโฆษณาสินคาของลูกคาใหไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและสามารถ
ชวยเพิ่มศักยภาพในการเพ่ิมยอดขายหรือรายไดใหกับบริษัทลูกคาของเราไดการพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากร
ในองคกรรวมท้ังการจูงใจใหพนักงานมีกําลังใจในการทํางานจึงเปนความทาทายท่ีสําคัญอันหนึ่งของบริษัท 
นอกจากนี้ความสําเร็จในธุรกิจของบริษัทยังตองอาศัยการมีแผนงานท่ีแนชัดและฐานขอมูลท่ีถูกตองรวดเร็วและ
เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหารบริษัทจึงมีการลงทุนในระบบสารสนเทศและอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของบริษัทและสภาพการ
แขงขันในตลาดโฆษณาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 
 

4.   ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
 

ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ (สุทธ)ิ มีดังนี้ 
ท่ีดิน 159,185,182.50 บาท 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 7,084,621.87 บาท 
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร 4,401,468.03 บาท 
ยานพาหนะ 3,799,078.79 บาท 

 
ทรัพยสินของบริษัทยอย (สุทธิ) มีดังนี้ 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 985,558.00 บาท 
ตกแตงสํานักงาน 16,212.40 บาท 
อุปกรณสํานักงาน-เฟอรนิเจอร 2,385,159.27 บาท 
ยานพาหนะ 3,908,430.47 บาท 

สถานท่ีประกอบธุรกิจเชาจากบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
-ไมมี -  
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5.   ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

-ไมมี - 
 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมลูสําคัญอื่น 
 
6.1 ขอมูลทั่วไป 
 ขอมูลบริษัท 

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

10400 
ประกอบธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001528 
โทรศัพท (66) 2 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 

 ขอมูลของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 1. บริษัท เฟมไลน จํากัด 

  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3555 โทรสาร 0-2354-3556 
  ประเภทธุรกิจ นายหนาตัวแทนและรับจางทําโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท  เปนเงิน  
   10 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 86.48% 

 2. บริษัท สปริงบอรด พลัส จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท แรพคอลลินส (ประเทศไทย) จํากัด ) 
  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3577 โทรสาร 0-2354-3578 
  ประเภทธุรกิจ รับจางผลิตช้ินงานโฆษณา 
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  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 651,100 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน 
6,511,000 บาท 

  อัตราการลงทุน 52% 
 3. บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3588 โทรสาร 0-2354-3589–90 
  ประเภทธุรกิจ บริการทางดานทําโฆษณาและประชาสัมพันธ 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน  
   5 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 40% 

 4. บริษัท อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลดิ้ง จํากัด 
  465/1 - 467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทร. 0-2354-3549 โทรสาร 0-2644-9550-1 
  ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ  
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 80,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงิน  
   8 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 40% 

 5. บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด 
  208 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทร. 0-2651-5377 โทรสาร 0-2651-5370 
  ประเภทธุรกิจ ซื้อ-ขาย และวางแผนสื่อโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนเงิน  
   20 ลานบาท 
  อัตราการลงทุน 33.33% 

 6. บริษัท สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จํากัด 
  163 อาคารรัชภาคย ช้ัน 11 ซอยสุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0-2258-9094 โทรสาร 0-2258-9095 
  ประเภทธุรกิจ บริการดานการทําโฆษณา 
  ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 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 ช้ัน 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 
   100/72ช้ัน 22 เลขท่ี 100/2อาคารวองวานิช บี  

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

6.2 ขอมูลสําคัญอืน่ 
 - ไมมี – 
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สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
  

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 75 ลานบาท เรียกชําระแลว 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 7,500,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10.00บาท 
 
7.2 ผูถือหุน 
 รายช่ือผูถอืหุนของบริษัท ปดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 3 เมษายน 2557 

ประเภท จํานวนราย จํานวนหุน % 

นิติบุคคล    
สัญชาติไทย 26 3,912,353 52.16 
สัญชาติตางดาว 2 821,800 10.96 
บุคคลธรรมดา    
สัญชาติไทย 276 2,759,847 36.80 
สัญชาติตางดาว 1 6,000 0.08 
รวม 305 7,500,000 100.00 

  
รายช่ือผูถอืหุนรายใหญ 10 อนัดับแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนโอนหุน วันท่ี 3 เมษายน 2557 

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน  
2. นายสําเริง   มนูญผล 
3. GERLACH & CO.- COMERICA BANK US CLIENT 
4.   บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
5. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล 

2,776,150 
831,900 
750,000 
505,075 
306,044 

37.02 
11.09 
10.00 

   6.73 
4.08 
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รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
6. นายบุญชัย   โชควัฒนา 
7.   นายชัยลดล  โชควัฒนา 
8.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 
9. นางลัดดา   โชควัฒนา 
10.  นางอรพินท   พูนศักดิ์อุดมสิน 

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

3.89 
2.40 
2.28 
1.58 
1.57 

 
หมายเหตุ    กลุมบริษัทในเครือสหพัฒน   มีดังนี้ 
            จํานวนหุน         รอยละ 
         บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)                                                 1,055,700             14.08 
         บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)                                                                     922,650              12.30 
         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)                                                797,800              10.64 

  
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น 
 - ไมมี – 
 
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
 บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลในอัตราหุนละไมตํ่ากวา 3.00 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เปนหลัก อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมานั้น บริษัท
ไดจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอในอัตราท่ีเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะน้ัน 
สรุปไดดังนี้ 

ป 2556 2555 2554 2553 2552 
ราคามูลคาหุนท่ีตราไว (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 
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รายละเอียดการถือหุนไขว 

FE ถือหุนในบริษัทอ่ืน 
บริษัทอ่ืน 

ถือหุนใน FE 

ลําดับ ชื่อบริษัท สัดสวนท่ีถือ 

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

 
(ค) บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกินกวา 50% ในบริษัทอื่น ต้ังแต 2 บริษัทขึน้ไปบริษัทอื่นเหลาน้ัน

ตองไมถือหุนไขวระหวางกัน 
  

 1)  บ. เฟมไลน จก. 86.48 - 
 2) บ. สปริงบอรด พลัส จก.  (เดิมช่ือ บ. แรพคอลลินส (ประเทศไทย) จก.) 52.00 - 
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. อินเตอรคอนติเนนตัลโฮลด้ิง จก. 40.00 - 
 2)  บ. อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน จก. 40.00 - 
 3)  บ. มีเดียอินเทลลิเจนซ จก. 33.33 - 
 4)  บ. สปา-ทูเดย-ฟารอีสท (ประเทศไทย) จก. 30.00 - 
 5)  บ. เมียนมาร-สปา-ทูเดยฟารอีสท จก. 30.00 - 
3 การถือหุนไมเกินกวา 25%   

 
(ก) บริษัทอื่นเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25% บริษัทฯตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทอื่นเกินกวา 25% 
  

 
(ข) บริษัทฯเปนผูถือหุนในบริษัทอื่น ไมเกินกวา 25%บริษัทอื่นตองไม 

ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา 25% 
  

 1)  บมจ. สหพัฒนพิบูล 0.33 12.30 
 2)  บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง 0.28   14.08 
 3)  บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 0.29 10.64 
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 ท้ังนี้ ในการถือหุนไขวกันดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทแตอยางใด และการท่ี
บริษัทเขาถือหุนในบริษัทดังกลาวเน่ืองจากเห็นวาเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคง มีศักยภาพในการดําเนินงาน และ
ประการสําคัญคือ การไดรับผลตอบแทนจากการจายเงินปนผลท่ีดีและสม่ําเสมอทุกป 

 
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายชื่อ 
ป 2556 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2557 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2557 
กรรมการ คูสมรส 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 กุลสวัสดิภ์ักด ี 1,500 - 1000 2,500 0.03 2,500 - 
13.นายอนุพล ภูวพูนผล - - - - - - - 
14.นายสมชาติ วิศิษฐชัยชาญ - - - - - - - 
15.นายชัพ  หลิวอําพัน - - - - - - - 
16.นายพีระเดช จอยจรูญ - - - - - - - 
17.นายกองพันธ อุปถัมภรุงพงศ - - - - - - - 
18.นางสุนีย ชัยจิรารักษ - - - - - - - 
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จํานวนหุนที่กรรมการถืออยูในบริษัท เฟมไลน จํากัด (บริษัทยอย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายชื่อ 
ป 2556 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2557
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2557 
กรรมการ คูสมรส 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 

รายชื่อ 
ป 2556 เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป 
ป 2557 
รวม 

คิดเปน 
รอยละ 

ป 2557 
กรรมการ คูสมรส 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 

 โครงสรางกรรมการบริษัท  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2557 ประกอบดวย  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมี นายอรุณ งามดี ดํารงตําแหนง ประธานท่ี
ปรึกษาของบริษัท 

 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง 
ปที่ไดรับการ 

แตงต้ัง 

ระยะเวลาที่ดํารง 
ตําแหนง

กรรมการณ สิ้นป 
2557 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการ 

ป 2513 44 ป 

2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ ป 2517 40 ป 
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ ป 2556 1 ป 
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ กรรมการ ป 2543 14 ป 
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการ ป 2548 9 ป 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ กรรมการอิสระ ป 2545 12 ป 
7. นายอมร อัศวานันท กรรมการอิสระ ป 2545 12 ป 
8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท กรรมการอิสระ ป 2545 12 ป 
9. นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ ป 2553 4 ป 
10. นางฉัตรทอง  ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ ป 2554 3 ป 
11. นายชัยลดล โชควัฒนา กรรมการ ป 2556 1 ป 
12. นางสาววราภรณ   กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ ป 2557 8 เดือน 
 นางสุรีย หมื่นนรินทร เลขานุการบริษัท  ป 2551  

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม

กฎหมายนโยบาย และแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการตางๆไดรับอนุมัติจาก 
ผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆท่ีสามารถปองกันการนําทรัพยสินของ
บริษัทไปใชในทางมิชอบ 

5. การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชัดเจน และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชนใหถูกตอง 

6. ใหความเห็นชอบรายงานทางเงินท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยาง
ถูกตองมีมาตรฐานและโปรงใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน

กําหนดอัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเรื่องท่ีเสนอตอผูถือหุน ใน
ระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือ
กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน และ
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิ
ในการรับเงินปนผล 

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

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือ
ลงรายการ เปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลท่ีปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น 
13. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 



 

26 

 

ในป 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมจํานวน 9 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท  
แตละทาน สรุปไดดังนี้ 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขา

ประชุม
คณะกรรมการ 

จํานวนคร้ังที่เขา
ประชุมสามัญผู

ถือหุน 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและ

กรรมการผูอํานวยการ 
8/9 1/1 

2. นายวศิน เตยะธิติ รองประธานกรรมการ 5/9 1/1 
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล  รองกรรมการผูอํานวยการ 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 กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ 6/9 1/1 

 
หมายเหตุ:  *นางสาววราภรณ  กุลสวัสดิ์ภักดี  เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  เมื่อวันท่ี  25 เมษายน  2557  

แทนนางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท                             
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8.2 ผูบริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมีผูบริหารจํานวน 12 คน ดังนี้ 

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

ประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
รองกรรมการผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการเงิน 
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายความคิดสรางสรรค  
ผูอํานวยการฝายบริหารธุรกจิ 
ผูอํานวยการฝายวางแผนกลยทุธและวิจัย 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย 
ผูจัดการท่ัวไป 
ผูจัดการฝายบัญชี 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบรษิทั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทไดมีมติแตงต้ัง นางสุรีย  หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อใหการ

บริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 สําหรับขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้ 
 (1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
  ก) ทะเบียนกรรมการ 
  ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของ

บริษัท 
  ค)   หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 (2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบริหาร 
 (3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนกรรมการบริษัท จํานวน 13 คน  
 จายเปน บําเหน็จกรรมการ 4,400,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 616,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 165,000.00 บาท 
 จายเปน เบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง 78,000.00 บาท 
  รวมเปนเงิน 5,259,000.00 บาท 

รายช่ือ 
บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการบรหิาร 

ความเส่ียง 
 (บาท) 

1. นายบุญชัย โชควัฒนา 400,000.00 54,000.00   
2. นายวศิน เตยะธิติ 400,000.00 34,000.00   
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล 300,000.00 62,000.00  12,000.00 
4. นางมาลี ลีลาศิริวงศ 400,000.00 62,000.00  12,000.00 
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล 400,000.00 62,000.00  12,000.00 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตนเศรษฐ 400,000.00 48,000.00 50,000.00  
7. นายอมร อัศวานันท 400,000.00 34,000.00 25,000.00  
8. นายวิชิต ตันติอนุนานนท 400,000.00 48,000.00 40,000.00 12,000.00 
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รายช่ือ 
บําเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

(บาท) 

เบ้ียประชุม
กรรมการบรหิาร 

ความเส่ียง 
 (บาท) 

9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 400,000.00 62,000.00 50,000.00  
10. นายอาทร เมฆนพรัตน 400,000.00 34,000.00  12,000.00 
11. นายชัยลดล โชควัฒนา 300,000.00 54,000.00   
12.  นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท 100,000.00 24,000.00   
13. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี 100,000.00 38,000.00  6,000.00 
 นางสุรีย หมื่นนรินทร    12,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,400,000.00 616,000.00 165,000.00 78,000.00 
  
 คาตอบแทนผูบริหาร จํานวน 13 คน ไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงานในป 2557 ประกอบดวย

เงินเดือน โบนสั เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 28,668,644.00 บาท 
 คาตอบแทนอ่ืน 
 -ไมมี – 
 
8.5 บุคลากร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมีจํานวนพนักงานท้ังสิ้น 133 คน โดยมีพนักงานในสายงานหลักดังนี ้
 - ฝายความคิดสรางสรรค 26 คน 
 - ฝายบริหารงานลูกคา 25 คน 
 - ฝายโปรดักช่ัน 17 คน 
 - ฝายวิจัยและวางแผนกลยุทธ 9 คน 
 ป 2557 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม 89,435,700.00 บาท (ไมรวมพนักงานท่ีดํารง

ตําแหนงกรรมการและผูบริหาร)โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินโบนัสและเบ้ียเลี้ยง  
 ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานเกิดขึ้น 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจดวยความ

โปรงใสซ่ือสัตยรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีมีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายเพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังค่ังแกผูถือหุนโดยยึดหลักการบริหารงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช
ในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน  

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ประกอบดวยนโยบายการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตป 2545 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการทบทวนเปน
ประจํา สงผลใหในป 2557 บริษัทไดรับ 

-  ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2557  อยูในระดับ “ดี” 
-  ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 อยูในระดับ “ดีเลิศ” ตอเนื่องเปนปที่ 3 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 190 เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการไดพิจารณาและมี

มติใหปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ASEAN CorporateGovernance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) ประกอบดวย 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด 
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงาน 
 
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส และตรวจสอบได 

ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสมควบคูไปกับการเคารพ
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางให
องคกรมีภูมิคุมกันท่ีดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 
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 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยบริษัทไดแจกจายใหแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร
พนักงาน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมั่นท่ีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท  

 2. กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง
ซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวของ 

 3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน  

 4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือได 

 5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางเพียงพอเช่ือถือไดและทันเวลาตราบเทาท่ีไม
กระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 

 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
 8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ

รับฟงและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ 
 9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม

ตลอดจนมุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
 10. ตอตานการทุจริตการคอรรัปช่ันไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาเคารพตอกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชน 
 11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน

ของบริษัทเปนท่ีต้ัง  
 หลักการกํากับดูแลกิจการแบงเปน5 หมวด ดังนี้ 
 1. สิทธิของผูถือหุน 
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการ

กระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปน
ธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังท่ีเปนผู
ถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ท้ังสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิใน
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การเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 

  1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบนเว็บไซตของ
บริษัท 

  1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมี    
คําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมท้ังสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการ
เดินทาง 

  1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมติัคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ 

  1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความ
ถูกตอง รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล และมีการใช
บัตรลงคะแนน รวมท้ังมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน  

  1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถือหุน พรอมผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท 

  1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการ
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต
ละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระท่ีไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอสาธารณชนบน
เว็บไซตของบริษัท 

  นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนท้ังตามกฎหมาย และ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนโดยไมละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

  1) สิทธิในการรับทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทได
เผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัท www.fareastddb.com เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากข้ึน เชน ผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท 
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 
14 วันนับจากวันประชุม และขอมลูท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน 

  2) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน 
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  ในป 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ณ หองประชุมของ
บริษัท เลขท่ี 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปนประจําทุกป เพื่อไมให     
ผูถือหุนสับสนพรอมแนบแผนท่ีไปพรอมกับหนังสือบอกลาวนัดประชุม และแจงกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน
และวาระการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พรอมเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม 2557 เพื่อใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมเปนเวลาประมาณ 5 สัปดาห 

  กอนวันประชุมผูถือหุน 
  1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมโดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 
   ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 บริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน

วาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ         
ผูถือหุนประจําป 2557 ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 โดยเผยแพรท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัท 

  2. บริษัทไดเปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดท่ีมี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลท่ีบริษัทสงใหผูถือหุนในรูปเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท 
www.fareastddb.com ลวงหนากอนสงเอกสารมากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม 2557 เพื่อใหผู
ถือหุนท้ังชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 

  3. บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมซึ่งมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริง
และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม 
ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 
นิยามกรรมการอิสระขอมูลกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัท เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะแผนท่ีของสถานท่ีจัด
ประชุมคําอธิบายเอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 วันโดยสง
วันท่ี 10 เมษายน2557  เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกท้ังไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลา
ติดตอกัน 3 วนั กอนวันประชุม 7 วัน ต้ังแตวันท่ี 16 เมษายน 2557 

  กรณีผูถือหุนตางชาติบริษัทไดจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมซึ่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทยนอกจากน้ี ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือมอบ
ฉันทะท่ีไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
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  วันประชุมผูถือหุน 
  1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน

โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท 
   ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 กรรมการบริษัทเขารวม

ประชุม 11 ทาน คิดเปนรอยละ 91.67 ประธานกรรมการชุดยอยและกรรมการชุดยอย เขารวมประชุมครบทุกทาน 
ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชี เขารวมประชุม และมีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวมประชุมและเปนสักขี
พยานในการนับคะแนน มีการบันทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารรวมท้ังผูสอบ
บัญชีท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนไวในรายงานการประชุม สามารถดูไดจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีเผยแพร
ในเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com  

  2. บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย กอนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการ
บริษัท ทําหนาท่ีแจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดการ
ประชุมและแนะนํา ประธานท่ีปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี พรอมท้ัง
มอบหมายให เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงกติกาท้ังหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีลง
มติในแตละวาระตามขอบังคับบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะไดอยางเต็มท่ีในทุกวาระและสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode 
ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมท้ังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยางชัดเจนถูกตอง ครบถวน 

  3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 บริษัทไดใชระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม การตรวจนับคะแนนใน
แตละวาระใชระบบ Barcode มีผูสอบบัญชีรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปรงใส 
นอกจากน้ี ผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคนยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละวาระวามีผู
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไปพรอมกันทันที 

   การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/ผูรับมอบ
ฉันทะทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการ
บริษัทจะเลือกต้ังเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะ
นับเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม
สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

   ในป 2557 การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระสามารถดูไดจากรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 ท่ีบริษัท เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 

  4. บริษัทดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมีการเพิ่ม
วาระอื่นนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงให
ผูถือหุนทราบลวงหนา 
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  5. บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุมซึ่งผูถือหุนสามารถ
ติดตอไดท่ีเลขานุการบริษัทและไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท 

  6. วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ ไดแก 
   ก) การจายเงินปนผล : บริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลท่ี

เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบ
ระหวางเงินปนผลท่ีจายกับนโยบาย และระหวางเงินปนผลท่ีจายในปปจจุบันกับปท่ีผานมา พรอมระบุวันกําหนด
รายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

   ข) การเลือกต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทใหสิทธิผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายคน 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีไดรับ
การเสนอช่ือไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีบริษัทกําหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนโดยมีขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอให
เลือกต้ัง จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหาร ในบริษัทมหาชนอื่น ในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัท ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 

    กรณีเปนการเสนอช่ือกรรมการบริษัททานเดิม จะมีขอมูลการเขารวมประชุมในปท่ีผาน
มา และจํานวนวาระ / ปท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

   ค) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทมีการเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบคาตอบแทนใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป ซึ่งพิจารณา
จากผลการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จํานวนเงิน
คาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา และเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ มีการสรุปวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ จํานวนเงินท่ีจายจริงและรูปแบบในการจาย รวมท้ังจํานวนเงินท่ีจาย
ใหแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปนรายบุคคลในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริษัท 

   ง) การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทเสนอช่ือผูสอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปท่ีทําหนาท่ี มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางป
ปจจุบันกับปท่ีผานมา และคาบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด นอกจากน้ี    
ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยผาน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  หลังวันประชุมผูถือหุน 
  บริษัทจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชัดเจน

ครบถวน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ มีการบันทึกรายช่ือกรรมการบริษัท รายช่ือกรรมการชุดยอย ผูบริหาร
สูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจํานวน
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คะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม และสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมท้ังเปดเผยผาน
เว็บไซต  www.fareastddb.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป พรอมท้ังนําสงกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุน

ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ

มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถือหุน 

  2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

  2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
อยางนอย 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุนโดยสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ 

  2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการปองกัน
การนําขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง          
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

  2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

   บริษัทใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
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  การประชุมผูถือหุน 
  1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมี

สิทธิเทากับหนึ่งเสียง 
  2. การประชุมผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการ

ประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ลวงหนากอนการประชุมตาม
หลักกเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท  

  3. การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 บริษัทสงหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม 15 วัน โดยสงวันท่ี 10 เมษายน 2557 
ประกอบดวยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบ
ฉันทะ ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ซึ่งเปนขอมูล
เดียวกับท่ีบริษัท ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมมากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล
กอนการประชุม 

   บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทจัดสงหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมชุดแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมชุดภาษาไทย 

  4. บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
สําคัญ ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง เขาประชุม
แทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทไดใหช่ือ ท่ีอยู และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ
ท้ัง 4 คน ไดจากรายงานประจําป ท่ีสงไปพรอมหนงัสือบอกกลาวนัดประชุม 

   บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพ่ือสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะท่ี
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมท้ังคําแนะนําข้ันตอนในการมอบฉันทะ
และไมไดกําหนดกฏเกณฑท่ีทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทํา และ
ปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยจากเว็บไซตของบริษัท www.fareastddb.com ซึ่งมี       
3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
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 ในป 2557 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 20 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 ราย หุน % 

ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 
 ผูถือหุนเขาประชุม 
 เขาประชุมดวยตนเอง 
 มอบฉันทะ 
 - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 
 - มอบใหผูอื่น 

305 
52 
19 
33 

1 
32 

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. บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิด
คาใชจาย 

  6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียง
อยางเต็มท่ี การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และใหสิทธิ
ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังท่ีไดเริ่มประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไมมีการพิจารณา 
และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 

  นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยอียางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุม
และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

  การดูแลการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทและ  

ผูถือหุนและกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยมี
ความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูล และทรัพยสินของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทํา
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทไดแจกจายใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของ
บริษัท  www.fareastddb.com เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทํางาน 

  นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท มีการกําหนดเร่ืองดังกลาวโดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติตามท่ีกําหนด 

  การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสีย 
  บริษัทมีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ หามมิให

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาสและกําหนดใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร(รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ)ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือหลักทรัพย หากมีการซื้อขาย
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หลักทรัพยของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสงสําเนาให
เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไปซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

  ในป 2557 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏการซื้อ
ขายในชวงเวลาท่ีหาม 

  นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารโดยกําหนด
หลักเกณฑใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวของ ตามแบบรายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงตองนําสงรายงานการเปลี่ยนแปลง ใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ในป 2557 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
  บริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบมีเหตุมีผลคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และการ

กําหนดราคาเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกดวยการจัดวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดย
กําหนดเปนนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุนมี
การเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงใน
วาระนั้น เพื่อใหกรรมการบริษัทท่ีไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี และมีอิสระในการลงมติ
โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียมีใครบางท่ีจะตอง
ออกจากหองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ไดเปดเผยช่ือความสัมพันธของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงการกําหนดราคามูลคา
ของรายการ และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนดและเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทอีกทางหน่ึง เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส รวมท้ังมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได  

 3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึง

สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีมีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจน
คํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน ไมลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
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  3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําป 

  3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและข้ันตอนท่ีผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเรื่องท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องท่ี
ไมไดรับความเปนธรรมโดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท นางสุรีย หมื่นนรินทร โทรศัพทสายตรง     
0-2354-3549 หรือทางอีเมล suree@fareastddb.com ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและ
เอกสารเพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการน้ีผูแจงเบาะแส หรือขอ
รองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครองสิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 

  3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงานหรือ   
ผูแจงเบาะแสในเรื่องท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเรื่องท่ีไมไดรับความเปนธรรม 

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
  4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางถูกตอง โปรงใส 

ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาท่ีไมกระทบตอประโยชนอนัชอบธรรมของบริษัทโดย
เปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและชองทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน  

  4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ 
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

  บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญทางการเงินอยางถูกตอง ทันเวลา ตามมาตรฐาน
การบัญชีและหลักบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป รวมท้ังขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินดวยความโปรงใสและท่ัวถึง โดย
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยท่ัวไป มีความม่ันใจวากฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับท่ี
บริษัทถือปฏิบัติอยูนั้น มีความทันสมัยและทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุน ซึ่ง
ผูมีสวนเก่ียวของสามารถรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ ผานชองทางท่ีบริษัทไดเปดเผยไว เชน ใน
รายงานประจําป แบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
www.set.or.th และเว็บไซตของบริษัท  www.fareastddb.com  ในการน้ีบริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและ       
นักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานชองทางนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ซึ่งไดมอบหมายให  
นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริษัท เปนผูพรอมท่ีจะใหขอมูลและขาวสารตามท่ีนักลงทุนและผูเกี่ยวของท่ีสนใจ 
โดยสามารถติดตอสอบถามได ท่ีหมายเลขโทรศัพท  0 -2354-3333 โทรสาร  0 -2644-9550 หรืออี เมล 
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chailada@fareastddb.com  เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงายอยาง       
เทาเทียมกัน และหลากหลายชองทางมากข้ึน  

  ทุกครั้งท่ีบริษัทมีนโยบายทํารายการท่ีอาจเขาขายมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมออก
เสียงในวาระน้ันๆ เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของ
ผูถือหุนอยางแทจริง เมื่อมีขอสรุปแลวบริษัทจะไดแจงและเปดเผยมติท่ีประชุมโดยระบุ มูลคารายการ คูสัญญา 
เหตุผลความจําเปน และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในการทํารายการดังกลาว อยางถูกตองครบถวนทันเวลาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1  

  สําหรับกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานใหมีความโปรงใสน้ัน 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังดานการจัดการ ดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งเนนการตรวจสอบ
ภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอยางเปนรูปธรรม คนหาสาเหตุท่ีเปนตนเหตุ และเสนอ
ความเห็นท่ีจะปรับปรุงใหเกิดประโยชนอยางแทจริงโดยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานปฏิบัติ รวมท้ังการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ 
ตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดง
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

  1. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน จํานวนครั้งการเขาประชุม 
เปนตน 

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

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพรอง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติดตอสื่อสารผานเลขานุการบริษัท โทรศัพทสายตรง 0-2354-3549 หรือทางอีเมล 
suree@fareastddb.com  ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับขอมูลและเอกสาร เพื่อเสนอตอผูเกี่ยวของ
เฉพาะเรื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการน้ีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะไดรับการปกปองคุมครอง
สิทธิและถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทอยางดีท่ีสุด 
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 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลท่ีมี

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

  5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

  5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานท่ีสําคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

  5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อแบงแยกบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน 

  5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

  5.6  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาท่ีตามกฏหมาย และตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูท่ีมีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

  5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

  5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัทผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง 

  5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปน
อิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีสวนไดเสีย 

  5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

  5.12 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูง เข ารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
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  5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ี
จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผล
การประชุม 

  5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศท่ี
จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผูประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 

  5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท  และผูบริหาร  หามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

  5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรส และบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป 

  5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของ
ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

  5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท 
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

  5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
  5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง

การเงินเสนอไวในรายงานประจําป 
  5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกกรรมการ

แตละคณะ ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
  5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาท่ีตางๆ 

เพื่อการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเขารับตําแหนงในบริษัทเปน

ครั้งแรก 
  5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 



 

45 

 

  5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการจัด
ใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

  สวัสดิการพัฒนาความรูใหพนักงาน 
  ในป 2557 บริษัทเนนหนักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยสงพนักงานในทุกๆแผนก

เขารวมสัมมนา Landmark Forum ซึ่งเน้ือหลักอยูท่ีการพัฒนาศักยภาพตนเองและสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูคนรอบ
ขาง  รวมท้ังจัดอบรม One-page brief Workshop ใหกับพนักงานทุกคนในแผนก Creative, Account Management 
และ Strategic Planning เพื่ออบรมใหพนักงานทุกคนมีทักษะในการเขียนบรีฟท่ีดี อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพ
งานของบริษัท เพื่อตอบโจทยความเปนผูนํา ดาน Creative Business Solutions ของบริษัท 

  นอกจากน้ี บริษัทยังใหความรูในดาน Digital Media กับพนักงานอยางตอเนื่องโดยเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูตลอดท้ังป 

  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
  1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

   1.1 ผูถือหุน 
    คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อ

สรางผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและ  

เปนธรรม 
 2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความ

มั่นใจตอผูถือหุน อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
 3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือ

หุนอยางเหมาะสม 
 4. รายงานสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ท้ัง

สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เกี่ยวของโดยไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท 

 5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินใน
รายงานประจําป 

 6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน 
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 8. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

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

 10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน 

 11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษา
ทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

   1.2 ลูกคา 
    คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของลูกคาเปนกุญแจ

สําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ดําเนินธุรกิจดานการผลิต และบริการ ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 
 2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาดานบริการ และคิดคนนวัตกรรมหรือสื่อ

โฆษณาใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ
โดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

 3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของโดย
มิชอบ 

 4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีไมสุจริตจากลูกคา 
ท้ังทางตรงและทางออม 

 5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 6. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน
พึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม  

   1.3 คูคา 
    คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 

โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน(Value Chain) ท่ีมีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบน
พื้นฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกันและกัน 

 2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง
หรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

 3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและ
เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน 

 4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติได 
ใหรีบเจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอตกลงทางการคา 

   1.4 คูแขง 
    คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ท่ีบริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ 
 2. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา 
   1.5 เจาหนี้ 
    คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพ่ือสรางความ

เช่ือถือใหกับเจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
 2. ฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ท่ีตกลงกันอยางเครงครัด 
 3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระ

หนี้ท่ีดี 
 4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา 
 5. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปน

การลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
   1.6 พนักงาน 
    คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ

ของบริษัท โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพื้นฐานในการ
ทํางาน ตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ 

 2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัท 

 3. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทาง
เพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดท่ีไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

 4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคลากรอยางท่ัวถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคน 

 5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริษัท 

 6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 

 7. จั ด ให มี ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิทธิ ป ร ะ โ ยชน ท่ี เ ห ม า ะสมแก พนั ก ง าน  อ า ทิ  
การรักษาพยาบาล เปนตน 

 8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน 
ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสราง
ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

 9.  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังจัดสภาพแวดลอม
การทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 10. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 

   1.7 ชุมชนและสังคม 
    คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ

ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี 
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ไมดําเนินธุรกิจท่ีทําใหสังคมเส่ือมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นท่ีอยูรวมใน
ชุมชนและสังคม 

 2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนใน
บริษัทและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

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

ของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม 
   1.8 สิ่งแวดลอม 
    คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม โดยมี

การกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 

 2.  สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือ
และความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 4.  สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ต้ังแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มี

มาตรการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   1.9 ภาครัฐ 
    คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการ

ใดๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย 
 2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน    

ของรัฐ 
 3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
 4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ใน    

แตละประเทศ หรือทองถิ่น 
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  2. ความขัดแยงของผลประโยชน 
   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกําหนด

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ 

เปนธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
เปนสําคัญ กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   2. ยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
เปนการขัดผลประโยชนกับบริษัท รวมท้ังไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด 

   3. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

   4. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน หาม
ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

   5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ มี
หนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป 

   6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษัทท่ีตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ีไมเกี่ยวของ  

   7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทท่ีมีอํานาจหนาท่ี อาจมีการกําหนด
ช้ันความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรับมอบหมาย  

  3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ  
   คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางท่ีมีการแขงขันอยาง

เปนธรรม อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติเพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการ
ตัดสินใจอยางหน่ึงอยางใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีท่ีมีมูลคาเกิน
กวาปกติวิสัย ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
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   2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการท่ัวไป 
เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน 

   3. กรณีท่ีตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอื่นใด ท่ีตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการ
เลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน  

   4. คาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเรื่องเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม  
  4.  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น 
   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  มีมติอนุมัติการลงนามในคํา

ประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2557 ดังนั้น
เพื่อใหสอดคลองกับท่ีไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม 
เจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ันโดย
หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและ
ทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.  บริษัทไมกระทํา และ/หรือไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล  
การบริจาคใหแกพรรคการเมือง  รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ  บริษัทจะดําเนินการดวยความโปรงใส ช้ีแจงและ
ตรวจสอบได   

   2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก  และคานิยมในการตอตานคอรรัปช่ันใหแกกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร และพนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย   ประกาศ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ 

   3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก 
รับทรัพยสิน  หรือผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย 
รวมถึงการใชตําแหนงหนาท่ีและ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

   4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรงใสและถูกตอง  มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  เพื่อปองกันมิให
เกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปช่ัน   

   5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

   6. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถท่ีจะแจงเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยใหความมั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง  
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  นโยบายตอตานการคอรรัปช่ันฉบับนี้  ไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้ง ท่ี 
201(3/2558)  เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2558 และมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2558 

  5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ดังนี้ 
   1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญา 
   2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญา

ดังกลาวไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 
   3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 
   4. ผลงานท่ีพนักงานไดสรางสรรคหรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีใหถือเปนทรัพยสิน

ทางปญญาของบริษัท และเม่ือพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนให
บริษัท ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเก็บไวในรูปแบบใด 

  6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อนําไปเปนสวนหน่ึงในการ

ปฏิบัติงาน 
   3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมือง

หรือเรื่องอื่นใด ท้ังนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก 
   4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูท่ีเช่ือวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ

ไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการ
อยางเปนธรรม 

  7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอ
สุขภาพของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ 
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   2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคลองตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดลอม วิธีการทํางานท่ีปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน 

   3. มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและ
ผูเกี่ยวของ 

   4. สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานไดอยางยั่งยืน 

  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
  1.  ความรับผิดชอบในหนาที่  
   คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดมีการดําเนินการ

มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ภายใตกรอบจรรยาบรรณและดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายจึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้ 

   กรรมการบริษัท และผูบริหาร 
   1) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังซื่อสัตย สุจริตโดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
   2) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา

ประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
   3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลางโดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไมมี

สิทธิออกเสียงในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสีย 
   4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี

เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัทเพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 
   5) ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทกรรมการบริษัทและผูบริหาร

รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป 

   6) หามกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 
กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

   7) กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูท่ีมีความ
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

   8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 
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   พนักงาน 
   1) สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอและ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและ
พนักงาน 

   2) ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศตางๆท่ี
เกี่ยวของ 

   3) ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการท่ีเปนเลิศรักษา
ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท 

   4) รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก 
   5) หามกูยืมเงินจากลูกคาผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการกูยืมเงิน

จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
   6.) ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา   
   7) ยึดมั่นในการทํางานเปนทีมชวยเหลือสามัคคีและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อ

ประโยชนของบริษัทและพนักงาน 
   8) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดย

ปราศจากความจริง รวมท้ังไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง 
   9) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจซ่ือสัตยสุจริตไมแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเอง

หรือผูอื่นโดยอาศัยหนาท่ีการงานท่ีทํากับบริษัท 
   10) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายตองานหรือทรัพยสินของบริษัท 
   11) ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยใช

สิทธิทางการเมืองอยางเหมาะสมหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอยศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  2.  การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท  
   กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช

ทรัพยสินของบริษัทและทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

หรือบุคคลภายนอก 
   2. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางท่ีผิด

เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
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   3. ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินท่ีเพียงพอตอความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ทรัพยสิน 

   4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิดสอดแนมแกไขแฟมขอมูลของผูอื่นหรือสรางหลักฐานท่ี
เปนเท็จอันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคลองตามมาตรฐานสากล 

   5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตท่ีจัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท 

   6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆของ
บริษัท 

   7. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อ
ประโยชนสวนตัวหรือประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 

   8. รายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู
การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

   9. ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาท่ีกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของกําหนด และเม่ือพนชวงระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาเอกสารแลวพนักงานท่ีเกี่ยวของตองดูแลใหมี
การทําลายดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

  3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
   คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียน เมื่อพบเรื่องท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมท้ังการรับขอรองเรียนในกรณีท่ีพนักงานและ   
ผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 

   บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัท 

   มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
   1) ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะทําใหเกิด

ความไมปลอดภัยหรือความเสียหาย 
   2) บริษัทจะเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน

โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 
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  4.  การวินิจฉัยขอสงสัย 
   ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีรับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจ

และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวหากจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอ
สงสัยไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจไดใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันในกรณีท่ีมีขอขัดแยงใหถือ         
คําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทเปนท่ีสิ้นสุด 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงมีการแบงแยกหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหแกคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อกระจายการดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการชุดยอยมี
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุดดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของประกอบดวยกรรมการท่ีเปน
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. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
อื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนด

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

แตละทาน 
  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ

บัตร(Charter) 
  (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 7. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

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

แหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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 8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย 
  วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ป กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได และในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปน
กรรมการตรวจสอบแทนตําแหนงท่ีวางลง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 
 ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละรายสรุปไดดังนี้ 

รายชื่อ 
 

คุณสมบัติ 
การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ / 
การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 

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 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ดังนี้  

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

ชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญ และ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังสื่อสารให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

 2.  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 
 3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 
 4. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2557 มีการประชุม 4 ครั้งโดยการเขารวม

ประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียงแตละรายสรุปไดดังนี้ 
รายชื่อ ตําแหนง การประชมุทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายวิชิต ตันติอนุนานนท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 
2. นายวิชา  ลดาลลิตสกุล กรรมการ 4/4 
3. นางมาลี  ลีลาศิริวงศ กรรมการ 4/4 
4. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล กรรมการ 4/4 
5.นายอาทร เมฆนพรัตน กรรมการ 4/4 
6. นางสุรีย  หมื่นนรินทร กรรมการ 4/4 
7. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการ 2/4 
หมายเหตุ : *นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี เขาดํารงตําแหนงกรรมการบรหิารความเส่ียง เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 

9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 1. กรรมการอิสระ 

  คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ดังตอไปนี้   
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  1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

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

  3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

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

   ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของ
สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

  5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

  6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 



 

61 

 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

  7 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

  8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

  9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

  ท้ังนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

  ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง1. ถึง 9. แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

  หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกลต. เพื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
  ในป 2557 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังนี้ 

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

 
 2. กรรมการและผูบริหารสูงสุด 
  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และมีบทบาทสําคัญใน

การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
กําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียงภาพรวมขององคกร รวมตลอดถึงการกํากับดูแลตรวจสอบ และ



 

62 

 

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางเปนอิสระคณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกต้ัง
ตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท อันเปนจํานวนท่ี
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

  ในป 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย 
  -  กรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน 
  -  กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  3 ทาน 
  -  กรรมการท่ีเปนอิสระ  4 ทาน 
  บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิมี

ความรูความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย 
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด
ไวอยางชัดเจน และมีกรรมการผูจัดการในฐานะฝายจัดการ ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหมีหนาท่ี
ดูแลการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

  อํานาจกรรมการ 
  กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามท่ีระบุในขอบังคับของบริษัท คือ 

กลุม ก. นายบุญชัย  โชควัฒนา ,   นายวศิน  เตยะธิ ติ ,   นางชัยลดา  ตันติ เวชกุล ,    
นายวิชา  ลดาลลิตสกุล, นางมาลี ลีลาศิริวงศ 

กลุม ข. นายอาทร เมฆนพรัตน,  นายชัยลดล โชควัฒนา, นางสาววราภรณ  กุลสวัสดิ์ภักดี 
  กรรมการในกลุม ก. สองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการ

ใน กลุม ก. หนึ่งคนลงลายมือช่ือรวมกับกรรมการในกลุม ข. อีกหนึ่งคนและประทับตราสําคัญของบริษัท  
  คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของ

บริษัท 
  วิธีการเลือกต้ังกรรมการบริษัท  
  ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการบริษัทนั้นใหท่ีประชุมผูถือหุน

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

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
  3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มี
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คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียง 
ช้ีขาด 

  วาระการดํารงตําแหนง 
  ก) การออกตามวาระ ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร 

กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการบริษัทซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 

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

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

จัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน 
    1.5 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
    1.6 ศาลมีคําสั่งใหออก 
    และเมื่อ ตําแหนงกรรมการบริ ษัทวางลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  ให

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการบริษัทแทน
ตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีวางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ีตน
แทน 

   2. ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอาจลง
มติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือ
อยูโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

    บริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด เพราะเช่ือวา
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุ ตราบเทาท่ีกรรมการ
บริษัททุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีไดรับความไววางใจจาก
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คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นั้นเปนสิทธิของผูถือหุนโดยแท ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทแทนตน 

  สัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน 
  - ไมมี - 
 
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเนนธุรกิจท่ีเอื้อประโยชนตอกัน มีการ

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัท รับทราบอยางสม่ําเสมอ ผูบริหาร
ระดับสูงจะเปนผูพิจารณาวาบริษัทท่ีไปรวมลงทุนนั้นประกอบธุรกิจอะไร  เพื่อจะไดสงบุคคลท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปเปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมลงทุน 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลักทรพัยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน พรอมท้ัง
กําหนดใหกรรมการตองนําสงสําเนารายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ีนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยนําสงใหกับเลขานุการบริษัท เพื่อนําเขาเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2557 มีจํานวนเงินท้ังสิ้นดังนี้ 
 บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี จายเปนจํานวนเงินรวม 484,000.00 บาท 
 บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) จายเปนจาํนวนเงินรวม 235,000.00 บาท 
 บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย) (เดิมช่ือ จายเปนจํานวนเงินรวม 30,000.00 บาท 
บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย)   
คาบริการอื่น (Non-AuditFee) 
 - ไมมี– 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาด

หลักทรัพยกําหนดไว สําหรับเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องท่ีเปดเผยไวขางตน 
 - ไมมี - 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 
ป 2557 นับเปนปท่ี 8 ท่ีบริษัท รวมกับลูกคาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใตโครงการสคูลโปรเจ็ค (School 

Project) ในปนี้บริษัทไดจัดกิจกรรมซีเอสอารในช่ือ “วี เกมส” (we games) ลักษณะของกิจกรรมจะเปนการให
ผูบริหารและพนักงานรวมกลุมกันและแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการไปพบลูกคา เพื่อเชิญชวนลูกคาใหมีสวนรวมใน
การแบงปนโดยลูกคามีภารกิจในการออกแรงแขงขันเกมสเพื่อพิชิตคะแนนท่ีจะเปลี่ยนเปนสื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณกีฬา ซึ่งการแขงขันนี้เกิดข้ึนตลอดเดือนพฤศจิกายน 2557 และบริษัทไดนําสิ่งท่ีไดรับจากลูกคาพรอมเงิน
จํานวนหนึ่งไปมอบใหกับนักเรียนยากไร โรงเรียนวัดวงษภาศน ตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ใน
วันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเปนของขวัญใหเด็กนักเรียนและครูผูสอนมีกําลังใจและมีความสุขในชวงเทศกาลป
ใหม 2558 ซึ่งบรรยากาศในวันท่ีนําของไปมอบก็เต็มไปดวยความอบอุน สนุกสนาน เปนอีกหนึ่งวันท่ีเด็กนักเรียน
และครูผูสอนโรงเรียนวัดวงษภาศน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งทําใหทีมงานของฟารอีสท ดีดีบี และลูกคาทุกรายท่ี
ไดรวมกิจกรรมวี เกมส ในฐานะผูใหเกิดความสุขและประทับใจเปนอยางยิ่ง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
11.1 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การ

ปฏิบัติงานในดานตางๆ  การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว เพื่อมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือได และยังมีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท่ีไดรวมประชุมปรึกษาหารือกับฝายบริหารฝายปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีไดตรวจพบ รวมท้ังสัญญาณบอกเหตุลวงหนาท่ีอาจเกิดข้ึนพรอมท้ังมาตรการใน
การปองกันและแกไขปรับปรุง กอนรายงานเปนบันทึกตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดประชุมแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวคิดในการตรวจสอบ ผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอทุกๆ 
ไตรมาส 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้ง ท่ี  200 (2/2558)  เมื่อวันท่ี  25 กุมภาพันธ   2558 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ไดทําการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ประจําป 2557 จากการตรวจสอบภายใน การซักถามขอมูลจากฝายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไมพบขอบกพรองท่ี
เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นรวมกันวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานปจจุบัน ในดานตางๆ 5 สวน โดยมีสาระสําคัญดังนี้   

 1. การควบคุมภายในองคกรและสภาพแวดลอม 
  องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ี

ชัดเจน ฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนและเห็นถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายใน  และคํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
สังคมสวนรวม และสิ่งแวดลอม มีการทบทวนการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยูเปนประจํา เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

  บริษัทไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งจะชวยใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผล อีกท้ังยังมีระเบียบการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การ
จัดซื้อไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาท่ีในการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือเกิน
อํานาจ 

 2. การประเมินความเสี่ยง 
  บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อดูแลการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ 

มีการวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท มีการส่ือสารใหกับผูบริหาร พนักงาน ใหรับทราบของความสําคัญของการบริหารความเส่ียง ใหทุกหนวยงาน
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มีสวนรวมในการจัดการบริหารความเส่ียง โดยการปองกัน หลีกเลี่ยง ขจัดความเส่ียง รวมถึงการยอมรับกับความ
เสี่ยงท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตขอใหมีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อใหมีผลกระทบตอบริษัทนอยท่ีสุด  

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรวมประชุมในการกําหนดแผนงานและขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การปองกันความเส่ียงใหสอดคลองกับการประเมินการควบคุมภายในท่ีมีจุดออนหรือจุดดอย ตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําป ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดและใหทุกฝายตระหนักและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและอํานาจใจการอนุมัติวงเงินของฝายบริหารแตละ

ระดับเปนลายลักษณอักษร มีฝายบริหารเปนผูตรวจสอบ ทบทวน และติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย 
  ในสวนของหัวหนาฝายระดับบริหารการปฏิบัติงาน  มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของ

แตละหนวยงานออกจากกัน เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ท้ังในดานการทําธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อ 
การบริหารงานท่ัวไป  

  สวนการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตามข้ันตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งบริษัทได
ปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบรษัิทเปนสําคัญ  

  บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเปนประจําทุก ๆ เดือน และมีการ
ติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทมติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังมีการทบทวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้เพ่ือความชัดเจนใน
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานใหถูกตองตามกฎหมาย บริษัทไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 
ขอบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงาน 

 4.. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมลู 
  บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน

องคกรใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การ
ประมวลผลของระบบงาน เชน บัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงิน รวมท้ังการประมวลผลของการผลิตช้ินงานใน
ดานตาง ๆ แตละประเภทงาน โดยสามารถประมวลผลยอยเพื่อดูผลการดําเนินงานของแตละฝาย และการเก็บขอมูล
ช้ินงานประเภทตางๆ เขาไวใชอางอิงในการทํางานคราวตอไป ซึ่งจะมีหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บในระบบ
คลังขอมูลของบริษัท  

  การจัดระบบสารสนเทศในดานบัญชี การเงิน ทํางบการเงินเพื่อการบริหาร การจัดซื้อ จัดจาง 
การเปนนายหนาตัวเทนทําโฆษณา การบริหารงานระหวางทํา และการบริหารทรัพยากรมนุษย ทุกระบบจะเช่ือมโยง
กัน ทําใหสามารถควบคุมและปองกันปญหาจากการผิดพลาด มีการประเมินและติดตามเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพ
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และสอดคลองกับนโยบายของบริษัท มีการนําเสนอขอมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอและ
ลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารใชในการพิจารณาตัดสินใจ บริษัทมีมาตรการปองกันความ
ปลอดภัยสําหรับฮารตแวร ซอฟตแวร และระบบฐานขอมูล โดยมีโปรแกรมไฟรวอลลปองกันการบุกรุก โปรแกรม
ปองกันไวรัส การจัดเก็บสําเนาสํารองขอมูลในส่ืออีเล็กทรอนิกส 

 5. ระบบการติดตามและประเมินผล 
  บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย กรณีท่ีมีผลของ

ความแตกตางเกิดข้ึนบริษัทก็จะทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณได
ทันเวลา สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม บริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางาน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ใน
การปฏิบัติหนาท่ี ไดรายงานผลการตรวจสอบพรอมแสดงความเห็นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุม
รวมกันเปนประจําทุกไตรมาส กรณีท่ีตรวจพบขอบกพรองท่ีมีสาระสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข และใหมีการตรวจติดตามความคืบหนาในการปรับปรุง
ขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ  

  ผูสอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 
2557 ไดใหความเห็นวา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปน้ัน ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัท ตามท่ีเห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม 
ผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพื่อรายงานประเด็นท่ีสําคัญท่ีไดตรวจสอบ
และตรวจทานซ่ึงไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวขางตน 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูสอบบัญชีมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใดใหระบุไวดวย ท้ังนี้ ใหแนบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ไมวาจะมีความเห็นเปนเชนใด)  

 - ไมมี – 
11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหวัหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 นางสาวสุจิตรา  มากะนิตย   ผูจัดการตรวจสอบภายใน  ( ท้ังนี้ ไดแนบขอมูลของผูดํารงตําแหนง

ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบ 3 )  
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12. รายการระหวางกัน 
 
รายการระหวางกันในป 2557 ลักษณะท่ีเกิดข้ึนของรายการสวนใหญคือลูกหนี้การคา คาบริการรับ และ

คาบริการจายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา ระหวางบริษัท กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเปน
การคาปกติและยุติธรรมท่ีบริษัททําธุรกรรมกับบุคคลตาง ๆ ในวงการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การกําหนดราคาคาบริการ
เปนไปตามปกติของการคา มิไดกระทําเพ่ือโอนผลประโยชนของบริษัท ไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21. 

สําหรับรายไดและคาใชจายอื่น ซึ่งเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัท 
ไดขออนุมัติการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 190 (1/2557) เมื่อ
วันท่ี 30 มกราคม 2557 พอสรุปไดดังนี้ 

- รายละเอียดของสินทรัพยหรือบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดานรายรับ  ไดรับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไมเกิน 4,902,000.00 บาท 

- กรรมการท่ีเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
รายการระหวางกันท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ป 2557 ประกอบดวย  
1. คาบริการรับ 

ชื่อบริษัท ลักษณะ
ความสัมพันธ 

คาเชารับ คาท่ีจอดรถรับ คาท่ีปรึกษารับ 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) กรรมการรวมกัน 2,348,400.00 97,200.00 180,000.00 
2. บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคช่ัน (บริษัท

รวม) 
” 1,243,200.00 12,000.00 180,000.00 

3. บจก.อินเตอร คอนติเนนตัล 
โฮลด้ิง (บริษัทรวม) 

” 48,000.00   

4. บจก.พินนาเคิลทราเวิล  ” 60,000.00   
5. บจก.ชัยลดาดล  ” 36,000.00   
6.   บจก. อิมเมจเฟรส ” 168,000.00   
7. บจก. สหลอวสัน ” 290,000.00   

รวมทั้งสิ้น 4,193,600.00 109,200.00 360,000.00 

2. คาเชารับ จํานวนเงิน  4,193,600.00  บาท 
 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาอาคารบางสวน กับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน รวม 7 ราย โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 

1 ป การกําหนดราคาข้ึนอยูกับทําเลท่ีต้ังและตนทุนในการลงทุนของบริษัท รวมท้ังสอบถามราคาคาเชา ตอตาราง
เมตรจากอาคารท่ีต้ังอยูในทําเลเดียวกัน 
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3. คาที่จอดรถรับ จํานวนเงิน  109,200.- บาท 
 บริษัทใหบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2 ราย   เชาท่ีจอดรถเปนรายเดือนคํานวนจากจํานวนรถท่ีจอด 

เปรียบเทียบกับคาเชาท่ีจอดรถบริเวณใกลเคียงกัน 
4. คาที่ปรึกษารับ จํานวนเงิน  360,000.- บาท 
 บริษัทรับเปนท่ีปรึกษาดานงานบุคคลและคอมพิวเตอรใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2 ราย  โดยพิจารณา

จากลักษณะของการใชบริการ  ความยากงาย และขอบขายของการใหบริการ 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
การทํารายการระหวางกันในอนาคตยังคงดําเนินตอไป  เพราะธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนไปตามธุรกิจ

ปกติทางการคา จะมีปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดใชนโยบายตอรองตามราคาตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังยึดหลักปฏิบัติ
ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13 . ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 
ขอมูลงบการเงินรวม   ('000 บาท) 

 ป 2557 ป 2556 ป 2555  
รายไดจากคานายหนาและบริการ 620,625 675,206 689,364  
รายไดรวม 698,894 768,139 772,636  
กําไรขั้นตน 269,668 307,468 371,871 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 80,484 123,829 151,845 
กําไรรวมสําหรับป 70,704 106,614 123,206 
สินทรัพยรวม 1,309,059 1,246,276 1,393,280 
หน้ีสินรวม 371,884 332,402 499,941 
สวนของผูถือหุน 937,176 913,874 893,340 

อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.93 2.18 2.09 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.88 2.10 2.05 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.24 0.38 0.36 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.52 4.81 4.22 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)                                                   81                                 76                                 85 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 3.66 6.00 4.41 
ระยะเวลาการชําระหน้ีเฉล่ีย (วัน) 100 60 81 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 43.45 45.54 53.94 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการ 11.39 15.79 17.87 
และคานายหนา (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)  5.53  8.45  8.84 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 7.64 11.67 13.79 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 8.90 13.60 15.68 
เงินปนผลตอหุน (บาท) * 5.00 7.00  8.00 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 125.31 122.19 119.45 

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในเดือน เมษายน 2558 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน ในการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึง
งบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใชนโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง และ
ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงิน ตลอดจนแสดงคําอธิบายและการวิเคราะห ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ
บริษัทยอย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังนี้งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ
และใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระ  
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดสงเสริมใหบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อใหม่ันใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึง
ทรัพยสินของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ  
 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระทําหนาท่ีสอบ
ทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แลว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสรางความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลได
วางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดจัดทําและเปดเผยโดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 (นายบุญชัย โชควัฒนา)  (นางชัยลดา ตันติเวชกุล) 
 ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด(มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
จรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณแต
ไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงึ
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี
จัดทําข้ึนโดยผูบริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

 
ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี 
จํากัด (มหาชน)ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 
(นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ  2558 
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หนวย : บาท

2557 % 2556 %
 2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 2557 % 2556 %

 2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

สินทรัพยหมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 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     

เงินลงทนุชัว่คราว - สุทธิ  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     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  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     

งานตามสัญญาทีย่ังไมไดเรียกเกบ็ 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       

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 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     

สินทรัพยไมหมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค้ําประกนั  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       

เงินลงทนุในบริษัทรวม - สุทธิ  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       

เงินลงทนุในบริษัทยอย - สุทธิ  -                            -         -                           -         -                           -         3,459,400.00            0.42       3,459,400.00           0.43       3,459,400.00        0.37       

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 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     

ทีด่นิ 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 ทีจ่ายรอขอคนื 10,870,322.63           0.83       3,521,883.27           0.28       -                           -         10,716,414.64          1.29       3,247,616.98           0.40       -                        -         

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 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       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 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     

รวมสินทรัพย 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   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

สินทรัพย
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หนวย : บาท

2557 % 2556 %
 2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 2557 % 2556 %

2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

หนี้สินหมุนเวยีน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 321,894,332.90         24.59     280,492,253.92       22.51     421,005,156.95       30.56     165,179,482.04        19.92     132,541,659.17       16.53     230,641,651.73    24.86     

ภาษีเงินไดคางจาย  645,043.41                0.05       1,493,015.30           0.12       10,262,400.48         0.74       -                            -         -                          -         6,296,058.99        0.68       

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 322,539,376.31         24.64     281,985,269.22       22.63     431,267,557.43       31.30     165,179,482.04        19.92     132,541,659.17       16.53     236,937,710.72    25.54     

หนี้สินไมหมุนเวยีน    

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตดับญัชี 6,522,832.43             0.50       3,685,367.14           0.30       9,285,873.03           0.67       8,480,550.18            1.02       6,233,755.18           0.78       11,897,001.55      1.28       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 42,495,627.34           3.25       46,525,147.00         3.73       43,534,120.00         3.16       26,242,139.34          3.17       34,107,313.00         4.25       31,276,384.00      3.37       

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 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           0.05       

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 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       

รวมหนี้สิน 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     

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

ทนุจดทะเบยีน 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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       

ทนุทีอ่อกและเรียกชําระแลว 

หุนสามัญ 7,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 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       

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 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  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       

ยังไมไดจัดสรร 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     

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 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     

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 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     

สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 24,282,702.34           1.85       23,087,023.96         1.85       22,281,077.35         1.62       -                            -         -                          -         -                        -         

รวมสวนของผูถือหุน 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     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 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   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หนวย : บาท

2557 % 2556 %
2555 

"ปรับปรุงใหม"
% 2557 % 2556 %

2555 

"ปรับปรุงใหม"
%

รายไดจากการใหบริการและคานายหนา  620,625,346.39         100.00 675,205,636.25       100.00 689,364,454.78       100.00 328,319,807.53        100.00 364,662,616.12       100.00 434,841,123.07    100.00

ตนทนุการใหบริการและคานายหนา  (350,957,728.35)       (56.55) (367,737,558.20)      (54.46) (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    56.19

 รายไดเงินปนผล 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

 รายไดอื่น 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) (276,572,523.24)      (40.96) (303,297,688.58)      (44.00) (173,864,498.59)       (52.96) (181,959,382.47)     (49.90) (207,095,546.56)   (47.63)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 29,520,222.58           4.76 40,677,510.02         6.02 26,750,770.50         3.88 -                            -         -                          -         -                        -         

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  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

 คาใชจายภาษีเงินได  (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

 กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น :        

       ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคาเงินลงทนุเผื่อขาย  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      7.97

       ภาษีเงินไดเกีย่วกบัองคประกอบของกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น (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(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่นสําหรับป 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

 กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับป 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

การปนสวนกําไร

สวนทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัท 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

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 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

การแบงปนกําไรเบด็เสร็จรวม

สวนทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัท 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

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 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 52,437,433.47          15.97 41,478,482.81         11.37 110,562,374.93    25.43

กําไรตอหุน  
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไรสวนทีเ่ปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท) 8.90                           13.60                       15.68                       6.20                          8.48                         11.04                    

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

สําหรับป สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ
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 หนวย : บาท

2557 2556
2555 

"ปรับปรุงใหม"
2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 80,484,335.01       123,828,733.97     151,844,694.95     48,207,872.57       70,718,182.17       99,225,443.03       

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย) 

จากกจิกรรมการดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 9,671,600.69         13,542,434.51       14,606,518.05       7,105,010.45         8,336,602.75         9,120,817.87         

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม (29,520,222.58)      (40,677,510.02)      (26,750,770.50)      -                         -                         -                         

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,776,228.66         -                         -                         4,776,228.66         -                         -                         

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,731,037.52         4,026,029.00         3,857,553.00         3,182,302.52         2,830,929.00         2,643,833.00         

ผลขาดทนุจากการดอยคาเงินลงทนุในบริษัทยอย -                         -                         -                         785,700.00            -                         -                         

(กําไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย 1,716,107.00         -                         -                         (930,170.00)           -                         -                         

(กําไร)ผลขาดทนุจากการดอยคาเงินลงทนุระยะยาวอื่น (724,100.50)           416,813.50            824,601.00            (724,100.50)           416,813.50            824,601.00            

กําไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น -                         (2,800,264.60)        (100,800.00)           -                         (2,800,264.60)        (100,800.00)           

(กําไร)ขาดทนุจากการขายอุปกรณ (455,729.21)           32,448.45              (2,860,176.58)        (308,590.13)           50,530.76              (944,293.73)           

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (232,426.02)           (56,068.24)             (247,313.91)           (233,817.12)           (56,068.24)             (240,153.17)           

รายไดอื่นจากการตดัเจาหนี้การคาและคาใชจายคางจาย (251,998.36)           -                         -                         -                         -                         -                         

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม -                         -                         -                         (36,935,760.00)      (35,315,768.00)      (27,030,304.00)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น (4,279,867.00)        (3,969,156.45)        (3,070,514.15)        (4,279,867.00)        (3,969,156.45)        (3,070,514.15)        

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย  

และหนี้สินจากการดําเนินงาน 65,914,965.21       94,343,460.12       138,103,791.86     20,644,809.45       40,211,800.89       80,428,629.85       

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (12,303,323.35)      227,615,398.59     (18,284,671.13)      (12,219,732.82)      161,217,432.98     41,636,744.33       

งานตามสัญญาทีย่ังไมไดเรียกเกบ็ 7,409,341.19         (6,080,935.92)        (15,898,934.05)      (13,175,026.63)      2,827,049.54         (3,756,457.40)        

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค้ําประกนั 6,000,000.00         (9,986,500.00)        484,521.00            7,000,000.00         (7,123,500.00)        (878,479.00)           

ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายรอขอคนื (7,622,705.65)        (3,521,883.27)        -                         (7,468,797.66)        (3,247,616.98)        -                         

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 112,297.50            8,000.00                (4,269.16)               -                         -                         -                         

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2557 2556
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 41,950,160.27       (139,461,364.99)    77,404,060.12       32,637,822.87       (98,099,992.56)      (1,083,373.53)        

หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 120,000.00            -                         -                         120,000.00            (107,000.00)           -                         

เงินสดไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 101,580,735.17     162,916,174.53     181,804,498.64     27,539,075.21       95,678,173.87       116,347,064.25     

เงินสดจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (10,476,664.18)      (1,035,002.00)        -                         (10,117,306.18)      -                         -                         

เงินสดรับจากการขอคนืภาษี 274,266.29            -                         -                         -                         -                         -                         

เงินสดจายภาษีเงินได (17,299,118.25)      (26,164,466.81)      (37,930,197.85)      (8,413,371.31)        (13,530,585.38)      (23,486,624.29)      

     เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 74,079,219.03       135,716,705.72     143,874,300.79     9,008,397.72         82,147,588.49       92,860,439.96       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 23,880,866.67       35,142,094.67       140,644,531.19     23,880,866.67       35,142,094.67       60,644,531.19       

 เงินสดจายซื้อเงินลงทนุในบริษัทรวม (270,672.08)           (262,005.24)           -                         (270,672.08)           (262,005.24)           -                         

 เงินสดจายซื้อเงินลงทนุในบริษัทยอย -                         -                         -                         (785,700.00)           -                         -                         

เงินสดจายซื้อเงินลงทนุระยะยาวอื่น (30,000,000.00)      (152,177,254.00)    (20,000,000.00)      (30,000,000.00)      (102,177,254.00)    (20,000,000.00)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น -                         4,649,694.60         -                         -                         4,649,694.60         -                         

เงินสดรับจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 12,719,960.00       11,099,968.00       9,733,304.00         36,935,760.00       35,315,768.00       27,030,304.00       

เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทนุระยะยาวอื่น 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)      

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 491,635.51            88,037.41              2,986,448.59         308,598.13            69,813.10              1,070,560.74         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทนุ 6,526,890.04         (102,090,526.06)    125,433,760.29     31,426,449.40       (27,001,310.31)      61,815,867.02       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จายเงินปนผล (52,500,000.00)      (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      (52,500,000.00)      (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      

เงินปนผลจายแกสวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ (3,784,200.00)        (3,784,200.00)        (2,703,000.00)        -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (56,284,200.00)      (63,784,200.00)      (70,203,000.00)      (52,500,000.00)      (60,000,000.00)      (67,500,000.00)      

 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(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       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วนัตนป 247,666,954.68     277,824,975.02     78,719,913.94       106,984,329.69     111,838,051.51     24,661,744.53       

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิ้นป 271,988,863.75     247,666,954.68     277,824,975.02     94,919,176.81       106,984,329.69     111,838,051.51     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ฟารอีสท ดดีบี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
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14. การวิเคราะหและคาํอธบิายของฝายจัดการ 
 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป 2557 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) มีกําไรข้ันตนจากการใหบริการของบริษัท 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 มาจากผลกระทบโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ี
ตกตํ่า จากปญหาเศรษฐกิจการเมือง ภาวะเงินเฟอ ทําใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
ลูกคาของบริษัท ทําใหมีการควบคุมหรือชะลอคาใชจายในการทําโฆษณา อัตราสวนแสดงความสามารถในการ
หากําไรสามารถเปรียบเทียบไดดังนี้ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 43.45 45.54 53.94 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและ 11.39 15.79 17.87 
คานายหนา (%) 
อัตราตอบแทนผูถือหุน (%) 7.64 11.67 13.79 

ผลกระทบท่ีทําใหกําไรข้ันตนของป 2557 ลดลงจากป 2556 ในอัตรารอยละ 4.59 เนื่องจากรายไดของงบ
เฉพาะกิจการ ของรายไดคาสื่อโฆษณาลดลงจากปกอนรอยละ 18.47 และรายไดจากการผลิตช้ินงานโฆษณาลดลง
รอยละ 6.20   

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดจากการใหบริการและคานายหนา ลดลงรอยละ  27.87 เปนผลมาจากผล
ประกอบการของงบการเงินเฉพาะของกิจการลดลงเปนหลัก โดยลดลงรอยละ 26.90   

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 7.64 สําหรับป 2557 ถึงแมวาผลประกอบการในภาพรวมของ บริษัท 
และบริษัทยอย จะลดลงแตสถานะผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ยังมีอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกลับคืน
ใหกับผูถือหุนได 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทําใหลูกคาของบริษัทมีการลดงบประมาณคาใชจายในการทําโฆษณา การ
ไดลูกคาใหมจะตองประสบภาวะกับการแขงขันสูงมาก เชน การยอมลดคาธรรมเนียมหรือคาบริการลดนอยลง
จากมาตรฐานของสมาคมโฆษณาที่ไดกําหนดไว การตอรองราคาเพ่ือขอลดราคาเปนอยางมากของการผลิต
ช้ินงานโฆษณา ทําใหบริษัทยังคงนโยบายในการบริหารตนทุนภายในใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการใช
บุคคลากรในบริษัทใหคุมคาแทนการจางบุคคลภายนอก เพื่อใหบริษัทยังคงสามารถทํากําไรใหมากท่ีสุดดวย
เชนกัน 
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รายไดรวมของบริษัท 
รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการใหบริการและคานายหนา เงินปนผลรับ รายไดอื่น และสวนแบง

กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป 2557 บริษัท และบริษัทยอย 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 รายไดจากการผลิตช้ินงานโฆษณาลดลง 
16.20 ลานบาท หรือรอยละ 6.20  

รายไดอื่น   
รายไดอื่นในป 2557 ไดรวม สวนลดจากการบริหารเงิน คาท่ีปรึกษารับ ดอกเบ้ียรับ คาเชารับ กําไรจาก

การจําหนายทรัพยสิน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมเปนเงิน 44.47 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 3.82 ลาน
บาทหรือรอยละ 7.91  สาเหตุมาจากสวนลดทางการคาของบริษัทยอยลดลงจากปกอน 2.92 ลานบาท หรือรอยละ 
12.87 เปนผลจากรายไดสื่อโฆษณาท่ีลดลง 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ในป 2557 บริษัทไดรับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 29.52 ลานบาท ลดลงจากป 

2556 จํานวน 11.16 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.43 เนื่องจากผลประกอบการท่ีลดลงของบริษัทรวม 
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 จํานวนท่ีลดลงนี้เปนคาใชจายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ในป 2557 คาใชจายในการขายและบริหารไดรวมคาใชจายท่ีไมไดเกิดจากการดําเนินตามปกติ โดยมีการต้ังคาเผื่อ
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  

- กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ สําหรับป 2557 จํานวน 66.75 ลานบาท ลดลงจากปกอน 35.25 
ลานบาทหรือรอยละ 34.56 

- กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 3.95 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
0.66 ลานบาท หรือรอยละ 14.25 

 
ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 
บริษัท และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2557 จํานวน 1,309.06 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 

จํานวน 62.78 ลานบาท หรือรอยละ 5.04 สินทรัพยหลักของบริษัท และบริษัทยอย ประกอบดวยเงินสด และ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุนช่ัวคราว 

สาเหตุหลักท่ีทําใหสินทรัพยรวมในป 2557 เพิ่มข้ึน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มข้ึน 24.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.82 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพ่ิมข้ึน 15.27 ลานบาท หรือรอยละ 6.21  

สินทรัพยไมหมุนเวียน ในสวนของเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึน 40.92 ลานบาท หรือรอยละ 13.76 และ
ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจายรอขอคืน จํานวน 10.87 ลานบาท เพิ่มข้ึน 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 

เพิ่มข้ึนจากปกอน 24.32 ลานบาท หรือรอยละ 9.82 เปนการเพ่ิมจากการฝากเงินไวในสถาบันการเงินประเภทออม
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 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (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 เพิ่มข้ึน 

15.27 ลานบาท หรือรอยละ 6.21 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนลูกหนี้การคาไมรวมลูกหนี้อื่น กอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน 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  

สาเหตุท่ีไดรับชําระเงินลาชาเกินกวาเครดิตของบริษัทท่ีกําหนดไว 30 วัน คือ ลูกคาบางรายมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการชําระเงิน โดยขยายเวลาของเครดิตออกไป 60 วัน จากนโยบายการจายเงินท่ีแตกตางกัน
ของแตละบริษัท ทําใหระยะเวลาการชําระเงินของลูกหนี้จึงยาวนานกวาปกติตามท่ีบริษัทไดกําหนดไว  

เงินลงทุนชั่วคราว 
บริษัท และบริษัทยอยมีเงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 74.13 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

23.88 ลานบาทหรือรอยละ 24.36 เปนการลดลงของรายการเงินฝากประจําของสถาบันการเงิน จํานวน 60 ลาน
บาทหรือรอยละ 72.52 กองทุนเปดตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน 36.12 ลานบาทหรือรอยละ 236.53  

หนี้สิน 
บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 371.88 ลานบาท เพิ่มข้ึน 39.48 ลานบาท

หรือรอยละ 11.88  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 321.89 ลานบาท เพิ่มข้ึน 41.40 
ลานบาท หรือรอยละ 14.76  

ในป 2557 เฉพาะเจาหนี้การคาจํานวน 276.09 ลานบาท เพิ่มข้ึน 39.60 ลานบาทหรือรอยละ 16.74 
สาเหตุท่ีเจาหนี้การคาเพิ่มข้ึนเนื่องจาก ชวงปลายปลูกคาบางรายมีการใชงบโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน 
      
      ป 2557  ป 2556  ป 2555 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.66 6.00 4.41 
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั) 100 60 81 
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ระยะเวลาการเก็บหนี้ท่ีชากวาในปกอน  เปนผลมาจากบริษัทไดกําหนดระยะเวลาการชําระเงินใหกับ
เจาหนี้การคา 75 วันนับแตวันท่ีไดรับใบแจงหนี้ และกําหนดวันจายเงินตามนโยบายเครดิตการชําระเงินของ
บริษัท จึงมีผลทําใหเจาหนี้บางรายไมมารับเงินตามกําหนดเวลาท่ีไดนัดหมาย จึงตองเลื่อนระยะเวลาการชําระเงิน
ออกไปในเดือนถัดไป 

- หน้ีสินไมหมุนเวียน  

บริษัท และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันสิ้นป 2557 จํานวน 49.34 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
1.08 ลานบาท หรือรอยละ 2.14 สาเหตุท่ีลดลงจากภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานลดลง 4.03 ลานบาท 
หรือรอยละ 8.66 แตหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึนจากป 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 และผลประกอบการท่ีสูงข้ึนของ
บริษัทยอย 

 
วิเคราะหงบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สรุปไดดังนี้ 
(หนวย : ลานบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 247.66 
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจาก 
- กิจกรรมดําเนินงาน 74.08 
- กิจกรรมลงทุน  6.53 
- กิจกรรมจัดหากเงิน (56.28) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 24.33 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ  31 ธันวาคม 2557 271.99 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนรอยละ 9.82 จาก 247.66 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 271.99 

ลานบาท ณ สิ้นป 2557 สาเหตุหลักท่ีฐานะเงินสดเพิ่มข้ึนมีดังนี้ 
- เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 23.88 ลานบาท 
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สภาพคลองที่สําคัญ  
ในป 2557 บริษัท และบริษัทยอย มีผลการดําเนินงานท่ีลดลงแตยังมีสภาพคลองอยูในระดับดี ท้ังนี้เกิด

จากบริษัท และบริษัทยอย มีระบบติดตามการชําระหน้ีอยางใกลชิด โดยลูกคาสวนใหญและรายใหญเปนลูกคาท่ีดี 
มีการชําระเงินตรงตามกําหนดท่ีนัดหมาย 

บริษัท และบริษัทยอย มีเงินทุนหมุนเวียนจากทรัพยสินหมุนเวียนตอหนี้หมุนเวียน เทากับ 300.38 ลาน
บาท มีอัตราสภาพคลองเทากับ 1.93 เทา ลดลงจากปท่ีแลว 0.25 เทา และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 
1.88 ลดลงจากปกอน 0.22 เทา อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด ลดลง 0.14 เทา จากปท่ีแลว อายุเฉลี่ยการเก็บ
หนี้ 81 วัน อายุเฉลี่ยการชําระหน้ี 100 วัน  จากอัตราสวนสภาพคลองท่ีลดลงในป 2557  และเงินทุนหมุนเวียนท่ี
มากกวาทรัพยสินหมุนเวียน แสดงใหเห็นวาบริษัทยังสามารถดําเนินกิจการ และบริหารงานไดเปนปกติ  

ความเหมาะสมของโครงสรางของเงินทุน 
 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 7.64 11.67 13.79 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.40 0.38 0.56 
เงินปนผลตอหุน (บาท) **5.00 7.00 8.00  
อัตราการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธิ (%) **80.64 82.53 72.46 
 ** รออนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2558 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2557 ลดลงจากป 2556 และ 2555 เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานท่ีลดลง ในสวนของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2557 สูงกวาป 2556 และป 2555 แตก็
ไมไดมีผลกระทบตอโครงสรางของเงินทุนในบริษัท บริษัทยังมีโครงสรางการเงินท่ีดี และยังไมมีความ
จําเปนตองกูยืมมาใชในการดําเนินกิจการ  
 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

บริษัท และบริษัทยอย มีนโยบายในการบริหารงานและจัดการดําเนินธุรกจิเปนไปอยางระมัดระวัง ใน
เรื่องท่ีอาจมีความเส่ียงและมีผลกระทบในอนาคตมีดังนี้ 

1. การรับลูกคาใหม 
บริษัท และบริษัทยอย ไดบริหารความเส่ียงในการพิจารณารับลูกคาใหม โดยตองมีการตรวจสอบฐานะ

การเงิน วิเคราะหผลการดําเนินงาน และความสามารถในการชําระหน้ี เพื่อใชในการตัดสินใจอยางรอบคอบ ใน
การดําเนินธุรกจิกับลูกคา  

2. การเสียลูกคารายใหญ  
สภาะการแขงขันในปจจุบัน บริษัท และบริษัทยอยอาจมีโอกาสการสูญเสียลูกคารายใหญ  ซึ่งยอมมี

ผลกระทบตอรายไดอยางมีนัยสําคัญ 
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3. การวางแผนกลยุทธ หรือนโยบายของบริษัท 
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซึ่งมีผลตอกําลังซื้อของผูบรโิภคโดยตรง และมีผลกระทบกับลูกคาของ

บริษัทยอมทําให การใชงบโฆษณาของบริษัทลูกคา ตองใชอยางรอบคอบ จึงมีการชะลอการใชงบโฆษณา ทําให
มีผลกระทบตอรายไดของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้น ผูบริหารและทีมงานตองมีกลยุทธ มีการวางแผนการ
ทํางาน ทําความเขาใจ และเขาถึงแนวความคิดของผูบริโภคเพื่อสรางสรรผลงานท่ีดีใหกับลูกคา รวมท้ังกําหนด
นโยบายท่ีตองสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อใหบริษัทดําเนินกิจการไปไดอยางมั่นคงตอไป 

4. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัท และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ ผูบริหารไดใหนโยบายการ

ปฏิบัติงานโดยใหเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัท การปฏิบัติงานทุกฝายนอกจากยึดถอืกฎระเบียบของบริษัท
แลวการปฏิบัติงานควรทําใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงปจจยัความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงาน เชน การละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดการฟองรองยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานและ
ความเสียหารเกดิข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2557 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (AuditFee) 
 - บริษัท และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอ็นเอสออดิท จํากัด ซึ่ง

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชี 2557 มีจํานวนเงินท้ังสิ้นดังนี้ 
  บมจ.ฟารอีสท ดีดีบี จายเปนจํานวนเงินรวม 484,000.00 บาท 
  บจก.เฟมไลน (บริษัทยอย) จายเปนจํานวนเงินรวม 235,000.00 บาท 
  บจก. สปริงบอรด พลัส (บริษัทยอย) เดิมช่ือ จายเปนจํานวนเงินรวม        30,000.00 บาท 

 บจก.แรพคอลลินส (ประเทศไทย) 
2.    คาบริการอื่น (Non-AuditFee) 
  - ไมมี- 
 

ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ 
 
- ไมมี –  
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจง
ในสาระสําคัญนอกจากน้ีบริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท้ังของบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดให มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ไดรับรองความถูกตอง
แลวบริษัท ไดมอบหมายใหนางมาลี  ลีลาศิริวงศเปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือช่ือของนางมาลี  ลีลาศิริวงศ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัท ไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไวแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชือ่ 
 

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

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

3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ กรรมการ ……………………………….. 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

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

67 - 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 

5.47 บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล      
และนายชัยลดล  โชควัฒนา   

 
2515-ปจจุบัน 
2553-ปจจุบัน 
2550- 1 ธ.ค. 57 
 
2554-11 ธ.ค. 55 
ธ.ค.55 – เม.ย.57 
2554-ปจจุบัน 

23 เม.ย.55-ปจจุบัน 
 
 
2532-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2546-2557 

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

 
- บมจ.สหพัฒนพิบูล 
 
- บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็ม
เอฟซ ี
- บมจ.แพนเอเซียฟตุแวร 
 
- บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส 
- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร โฮลดิ้ง 
- จํานวน 18 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 
- บจก.สปา-ทูเดย-ฟารอีสท 
(ประเทศไทย) 
- บจก.เมียนมาร-สปา-ทูเดย-ฟาร
อีสท 
- บจก.สปริงบอรด พลัส 
(เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส 
(ประเทศไทย)) 
 

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

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

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

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

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

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

 
- 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)) 

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

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

0.08 -  
 
 
2546-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- รองประธานกรรมการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.เฟมไลน 
 

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

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

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

38 - ปริญญาโท สาขาการคาและนโยบาย
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยจอรจเมสัน 
สหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 55/2006 

4.08 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
2554-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการบริหาร 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 

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

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

60 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 2/2003 

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

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 

- ไมมี 
- จํานวน 1 บริษัท 
 
- บจก.เฟมไลน 
- บจก.อิมเมจเฟรส 
- บจก.สปริงบอรด พลัส 
(เดิมชื่อ บจก.แรพคอลลินส 
(ประเทศไทย)) 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 

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

67 - ปริญญาโทบัญชี Western Illinois 
University, U.S.A. 
- บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 3/2003 

- -  
2539-ปจจุบัน 
2536-ปจจุบัน 

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

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

เอกสารแนบ 1 (หนา 3) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
7. นายอมร อัศวานันท 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
(6 ส.ค. 2545 – ปจจุบัน) 
 

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

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

ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

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

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

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

- -  
2540-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ 
 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

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

เอกสารแนบ 1 (หนา 4) 



 

92 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน 
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
(11 สิงหาคม 2554 – ปจจุบัน) 

62 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร (การเงินการ
ธนาคาร) วิทยาลัยการคา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 99/2012 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

55 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขา
สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 87/2011 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

37 - ปริญญาตรีสาขากราฟฟคดีไซน 
Marymount University รัฐเวอรนิเจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - DirectorAccreditationProgram 
(DAP) 106/2013 

2.39 บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา  
 
 
2553-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.มั้งคโปรดักชั่น 

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

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
12. นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี 
-กรรมการ 
(25 เม.ย. 2557 - ปจจุบัน) 

56 - 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 

0.03 -  
 
 
2537– ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการผูจัดการ 

- ไมมี 
- ไมมี 
 
- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น 

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

54 - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร สาขาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

45 - ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development 
Administration สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

54 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- จํานวน 1 บริษัท 
- ไมมี 

เอกสารแนบ 1 (หนา 6) 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
% 

การถอืหุน 
ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ประสบการณ 

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

56 - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและสื่อมวลชนสาขาโฆษณา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

56 - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาศิลปะ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

53 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

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

51 - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

- ไมมี 
- ไมมี 
- ไมมี 

20. นางสุรีย หมื่นนรินทร 
- เลขานุการบริษัท  
(2551-ปจจุบัน) 

64 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี  
พณิชยการสีลม 

0.05 -  
 
 
2552-ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
- กรรมการ 
 

- ไมมี 
- จํานวน 2 บริษัท 
 
- บจก.อิมเมจเฟรส 
 

 
  

เอกสารแนบ 1 (หนา 7) 
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เลขานุการบริษัท 
บริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางสุรีย หมื่นนรินทร เปนผูรับผิดชอบทําหนาที่เลขานุการบริษัท เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท ใหกําหนดไวดังนี้ 
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
 ก) ทะเบียนกรรมการ 
 ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท 
 ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

เอกสารแนบ 1 (หนา 8) 
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ผูบริหารของบริษัท 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทยอย /บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการ 
บมจ.ฟารอีสท 

ดีดีบี 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 

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

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) ชอง 5=บจก.เมยีนมารสปา-ทูเดย-ฟารอีสท  
 A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง B =บมจ.สหพัฒนพิบูล C=บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล D=บจก.ชัยลดาดล E=บจก.พินนาเคิลทราเวิล 

เอกสารแนบ 1 (หนา 9) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
รายชื่อกรรมการ บจก. เฟมไลน จํากัด 

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

 
รายชื่อกรรมการ บจก.  สปริงบอรด พลัส(เดิมชือ่ บจก. แรพ

คอลลินส ประเทศไทย)) 
1. นายบุญชัย โชควัฒนา / 
2. นายวศิน  เตยะธิติ / 
3. นายวีระพล หรือตระกูล / 
4. นางมาล ี ลีลาศิริวงศ / 
5. นายจอหน  ซิกเลอร / 
6. นางสาวเยา ไล ซาน แดพพิน / 
หมายเหตุ: X =  ประธานกรรมการ 

*             =        รองประธาน 
** = กรรมการผูจัดการ 
/ =  กรรมการ 

เอกสารแนบ 2  



 

98 

 

       
รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ นางสาวสุจิตรา มากะนิตย 
ดํารงตําแหนง ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
การอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรโดยการควบคุมภายใน 

และตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 
 

- ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารแนบ 3 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
 

- ไมมี - 
 
  

เอกสารแนบ 4 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 194 (5/2557) เมื่อวันท่ี 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 
 คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานงบการเงิน การพิจารณาคัดเลือกและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดการการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมท้ังรับทราบการรายงานการ
บริหารความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอบริษัท การกํากับดูแลกิจการ การปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของหนวยงานท่ีกํากับดูแลเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพิจารณา
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีในรอบป 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการ
ประชุมอยางสมํ่าเสมอ  โดยพิจารณาและสอบทานเรื่องตางๆ ท่ีมีความสําคัญตามกฎบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2557 ของบริษัท ซึ่งงบการเงินไดจัดทําข้ึน
ตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดรับฟงคําช้ีแจงในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินจากผูสอบ
บัญชีและฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน 

2. ไดสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงท่ีมีกับบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังพิจารณาความมีเหตุผลของการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

3. มีการสอบทานและรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝายตรวจสอบภายใน ให
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป การติดตาม
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ผล ซึ่งฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการไประหวางป เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจท่ีดําเนินการอยู 

4. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประเด็นท่ี
ผูสอบบัญชีต้ังขอสังเกตุเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา สอบทานความเปนอิสระและผลการ
ปฏิบัติงานการสอบบัญชี 

5. ไดประชุมรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญ 
6. สอบทานการปฏิบัติงานตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังระเบียบขอบังคับตางๆ  
7. พิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา        

นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 
แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ มีความเปนอิสระเพียงพอและเหมาะสมเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท จึงไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติตอไป 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

(นายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนด
นโยบายใหบริษัทไดมีการประเมินระดับความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และความมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงของบริษัท   จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
นายวิชิต ตันติอนุนานนท เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางมาลี  
ลีลาศิริวงศ นายอาทร เมฆนพรัตน นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี และนางสุรีย  
หมื่นนรินทร  เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และนางสาวสุจิตรา   มากะนิตย  เปนเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  

ในรอบป 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมีการประชุมรวมกันรวมกัน 4 ครั้งโดย 
นายวิชิต  ตันติอนุนานนท เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางชัยลดา  ตันติเวชกลุ    เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางมาลี ลีลาศิริวงศ เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
นายอาทร เมฆนพรัตน เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
นายวิชา  ลดาลลิตสกุล เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง 
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักด ี เขารวมประชุม 2/4 ครั้ง 
นางสุรีย  หมื่นนรินทร เขารวมประชุม 4/4 ครั้ง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีและไดติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศท่ีอาจเปนปจจัยของความเสี่ยงทางธุรกิจในป 2557    สิ่งท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเปน 
สาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิ สถานการณเศรษฐกิจและการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมท้ัง
สภาวการณทางสังคม  การเมืองท่ีมีความไมสงบทําใหกําลังซื้อลดลง  จนมีผลทําใหความเจริญในประเทศอยูใน
สภาวะถดถอย จนมีผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจของลูกคาและการดําเนินงานของบริษัท จากสาเหตุดังกลาว 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดตระหนักและเนนการประเมินความเส่ียง วิเคราะหปจจัยความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานอยางใกลชิดในป 2557 และอาจกระทบตอเนื่องในป 2558 ดวย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายดังนี้ 
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหเกิด

ประสิทธิผลและความชัดเจนตอเนื่อง เพื่อจัดการความเส่ียงตาง  ๆ  ท่ีสําคัญเปนลําดับ  และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทรวมท้ังสื่อสารใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 
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3. ดูแลใหบริษัท มีการวางกรอบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญ
การรรับทราบสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลาย 

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่ง 
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมีการประชุมกําหนดนโยบาย และวางแผนการจัดการบริหารความ

เสี่ยง นําปจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมาพิจารณาวิเคราะหเพื่อใหเพิ่มความระมัดระวังปองกัน ควบคุม หลีกเลี่ยง 
บริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดรายงานผลการบริหารความเส่ียงให
คณะกรรมการบริษัท ไดรับทราบในประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อใหฝายจัดการสามารถบริหารความเส่ียงไดและเปนไป
ตามเปาหมายทางธุรกิจท่ีกําหนดไวรวมท้ังกําหนดวิธีการบริหารการจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม 
 
      
 
 

(นายวิชิต  ตันติอนุนานนท) 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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