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DIGITAL CONTENT & 
MEDIA CREATOR

สร้างสรรค์ความรู้ ในโลกดิจิทัล
และสื่อใหม่ในอนาคต



รายงานประจำาปี 25616 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

สร้างสรรค์และวางกลยุทธ์ การตลาดดิจิทัลครบวงจร

DIGITAL SOLUTION SERVICES
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DIGITAL EVENT
MANAGEMENT

สร้างสรรค์และบริหารจัดการงานแสดงสินค้า
และกิจกรรมทางการตลาดยุคดิจิทัล



รายงานประจำาปี 256110 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

Message From

CHAIRMAN
OF THE BOARD

Message From

EXECUTIVE
CHAIRMAN

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริหาร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	อุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ได้รับผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล	ที่เข้ามามีบทบาท
ส� า คัญต ่ อก า รด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ 	 อ าทิ 	 อุ ต ส าหกรรม 
การเงนิ	อตุสาหกรรมประกนัภยั	รวมถงึอตุสาหกรรมสือ่ท่ีได้รบั 
ผลกระทบไปก่อนหน้านี้	 ส่งผลให้ส�านักข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์
หลายแห่งต้องปิดกิจการลง	แต่อย่างไรก็ตาม	ยังมีสื่อหลาย
แห่งที่ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริโภคได้	จึงยังสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไป

	 บริษัท	 เออาร์ไอพี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เข้าใจถึงความ
เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่ส่งผลต่อธุรกิจส่ือและคอนเทนต์
ที่มีมาอย่างต่อเน่ือง	 ด้วยการปรับกลยุทธ์องค์กร	 เพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร	เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมในด้านสื่อ	และ
คอนเทนต์ดิจิทัล	เพื่อสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร	ทั้งด้านสื่อออฟไลน์	สื่อออนไลน์	
การจัดงานอีเวนต์	 และการตลาดดิจิทัล	 พร้อมทั้งได้สร้าง
แพลตฟอร์มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับลูกค้า
องค์กร	 ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม	ตลอดจนรองรับการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล	 โดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ของความ
เป็นสื่อ	และการผลิตเนื้อหามาต่อยอดจากธุรกิจเดิม

	 จากกลยุทธ์ข้างต้น	ท�าให้บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิเพิ่มมากข้ึน	
แม้จะมีรายได้รวมลดลง	โดยงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับป	ี
สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	แสดงให้เห็นว่า	บริษัทมีรายได้
รวมอยู่ที่	136.88	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	15.86	เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน	 และมีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 30.44	
จากร้อยละ	24.94	ในปี	2560		โดยบริษัทมีก�าไรสุทธิหลังภาษี
จ�านวน	3.40	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1.25	ล้านบาท

	 บริษัทฯ	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	
ตลอดจนคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงาน	และผูมี้อปุการคุณ
ทุกท่าน	ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดี
เสมอมา	บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะด�าเนินกิจการอย่างม ี
ธรรมาภิบาล	เพือ่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกภาค
ส่วน	 รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อก้าวไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

Dear Shareholders,

 Throughout the year of 2018, digital disruption has 
been a significant force leading to the transformation  
of various business operations. Multiple industries  
including the financial industry, insurance industry, and 
in particular the media industry have been severely  
affected, with many news agencies and publishing 
houses going out of business. However, there are  
numerous media companies that have learned to  
overcome these challenges, adapt to the changes in 
their customers’ behaviour and continue business as 
usual.

 ARIP Public Company Limited understands and 
embraces the inevitable  and continuous role that digital 
disruption will have on the media and content business. 
To provide innovative digital media and content, we have 
gradually adapted and modified our business strategies, 
and have also developed the skills and potential of our 
personnel. We aim to provide integrated marketing 
services for our customers, including offline and online 
media, as well as event organisation and digital marketing 
services. Furthermore, we have leveraged our expertise 
and experience in media and content production to 
create a skills development platform designed for  
employees of organisations. This platform targets  
companies who wish to improve the skills of their  
personnel, in response to changes in their respective 
industries and in preparation for the fierce competition 
that accompanies the digital era.

 As a result of the Company’s strategy, the Company 
has earned a higher net profit, despite a lower total 
 income. The statement of comprehensive income as of 
31 December 2018 shows that the Company has  
generated a total income of 136.88 million baht,  
decreasing by 15.86 % from the figures of the previous 
year. The gross profit margin has increased from 24.94% 
to 30.44%. The Company has earned a net profit after 
tax deduction in the amount of 2.49 million baht, which 
has slightly increased from the profit of the previous year.

 We would like to express our gratitude to our 
shareholders, customers, business partners, directors, 
executives, employees and all other patrons who have 
always supported our business operations. We are 
determined to operate our business under good corporate 
governance to generate high yields to all stakeholders, 
and to continually develop our organisation to achieve 
sustainable organisational development. 

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

Mr. Min Intanate
Executive Chairman

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board
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Age 75 Years 

Chairman of the Board 
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.17% 
• indirect –None -
Duration of Directorship 9 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations :
 • Ph.D. in Business Administration (Honorary), Thammasat University 
 • M.Sc. in Economics, University of Kentucky, USA
 • B.Sc. in Economics (Hons), Thammasat University 
 • Certificate for Industrial Development, Nagoya Training Center, Japan
 • Thailand National Defence College, Class 34

Certificate : 
 • Director Certification Program (DCP)(30/2003) 
 • The Role of the Chairman Program (RCP)(3/2001)
 
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL.  Chairman of the Board   Jan 2010-Present
 • TPI Polene Power PCL. Chairman of Audit Committee 2016-Present 
 • T.M.C. Industrial PCL. Chairman of the Board 2011-Present
 • Jubilee Enterprise PCL. Chairman of the Board 2010-Present
 • SVOA PCL. Chairman of the Board 2010-Present
 • Siam Steel International PCL. Chairman of Audit Committee 2006-Present
 • Thai Beverage PCL. (Singapore Stock Market) Independent Director  2004-Present
  & Audit Committee Member
 • Polyplex (Thailand) PCL. Chairman of the Board 2004-Present 
 • Bangkok Union Insurance PLC. Chairman of the Board 2004-Present 
 • Khon Kaen Sugar Industry PCL. Chairman of the Board 2004-Present
 • Ministry of Industry Permanent Secretary,  1999-2004
  Ministry of Industry  

อายุ  75 ปี
ประธานกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)   
• ทางตรง  0.17%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญ่ีปุ่น                               
 • ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นท่ี 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                                                                                            

ประกาศนียบัตร/โครงการ : 
 • Directors Certification Program (DCP)(30/2003) 
 • The Role of the Chairman Program (RCP)(3/2001) 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี   ประธานกรรมการ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559-ปัจจุบัน
 • บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม   ประธานกรรมการ 2554-ปัจจุบัน
 • บมจ. ยูบิลล่ีเอ็นเตอร์ไพรส์  ประธานกรรมการ 2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสวีโอเอ  ประธานกรรมการ                               2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  2549-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)  ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. บางกอกสหประกันภัย  ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. น้ำาตาลขอนแก่น  ประธานกรรมการ 2547-ปัจจุบัน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2542-2547 

BOARD OF DIRECTORS & EXECUTIVE COMMITTEE

นายมนู  เลียวไพโรจน์
Mr. Manu Leopairote
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Age 64 Years

Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  44.28% 
• indirect –None -
Duration of Directorship 30 Years (Mar 10, 1989 – Present)

Educations : 
 • Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, USA
 • Honorary Doctoral Degree of Science (Information Technology for Management), MahasaraKham University
 • Honorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural Technology,
   Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology, Taiwan

Certificate :
 • Thailand Insurance Leadership Program (2011)
 • Director Accreditation Program (DAP) (2005)
 • The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Director & Executive Chairman Mar 1989-Present
 • SPVI PCL. Director & Executive Chairman 2011-Present
 • IT City PCL. Director & Executive Chairman 1996-Present
 • Business Online PCL. Director & Executive Chairman 1995-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman  2006-Present
 • National Credit Bureau Co., Ltd. Director 2000-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director 1995-Present
  • Advanced Research Group Co., Ltd.         Director 1997-Present

อายุ  64 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง 44.28% 
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 30 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาตรีกิตติมศักด์ิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

ประกาศนียบัตร/ โครงการ : 
 • Thailand Insurance Leadership Program (2011)
 • Director Accreditation Program (DAP) (2005)
 • The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มี.ค. 2532-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไอที ซิต้ี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543-ปัจจุบัน
 • บจ. คอร์ แอนด์ พีค  กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530-ปัจจุบัน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
Mr. Min Intanate
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BOARD OF DIRECTORS & EXECUTIVE COMMITTEE

นางเอื้อมพร ปัญญาใส อายุ  50 ปี
กรรมการ, รองประธานบริหาร และผู้จัดการใหญ ่  
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง  – ไม่มี -
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (11 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน)

Mrs. Aeimporn Punyasai  Age  50 Years
Director, Vice Executive Chairman & Chief Executive Office
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
• direct    –None -
• indirect –None -
Duration of Directorship 5 Years (Nov 11, 2014 – Present)

การศึกษา : 
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program  (DAP) (117/2015)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี  - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ มี.ค. 2558-ปัจจุบัน
     - รองประธานบริหาร 2557-ปัจจุบัน  
 • บมจ. เอสวีโอเอ  รองผู้อำานวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจ  T Project 2557-2557 
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน  อุปนายกสายประชาสัมพันธ์ 2560-ปัจจุบัน 
     ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เอ  
 • บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)  - ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์สำาหรับคู่ค้า 2552-2554
    - ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ OEM 2552-2554  
    - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด OEM 2551-2552
    - ผู้จัดการอาวุโสส่วนคู่ค้า OEM  2548-2551
    - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   2544-2548

Educations :
  • Master of Economics, Chulalongkorn University 
   • Bachelor of Science, Thammasat University

Certificate :
    • Director Accreditation Program  (DAP) (117/2015)

5 Years’ work experience :
  • ARIP PCL. - Director & Chief Executive Office Mar 2015-Present
    - Vice Executive Chairman 2014-Present  
   • SVOA PCL. Deputy Executive Director IT Project Group 2014-2014
   • Mai Listed Company Association Vice President (Public Relations) 2017-Present 
   • MICROSOFT (THAILAND) LTD. - Partner Strategy & Program Lead, Small & 2009-2011  
     Midmarket Solutions & Partners 
    - OEM Sales Director 2009-2011
    - Senior Segment Marketing Manager - OEM 2008-2009
    - Senior Partner  Account Manager - OEM 2005-2008
    - Business Development Manager 2005-2011  
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Dr. Wilson Teo Yong Peng Age 52 Years 
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.08% 
• indirect – None -
Duration of Directorship 9 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations : 
 • DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
 • ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)  
 • MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University  (U.K.)
 • FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants(U.K.)
 • FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
 • FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
 • IIA,  The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
 • DAP, Director Accreditation Program

Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL.  Director Jan 2010-Present
 • IT City PCL.  Director 2018-Present
 • Business Online PCL.  Director 2006-Present
 • SVOA PCL.  Director 2002-Present
 • Asys Computer Co., Ltd.  Director 2004-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd.  Director 2008-Present
 • Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd.  Director 2006-Present
 • Anew Corporation Ltd.  Director 2006-Present
 • Acerts Co., Ltd.  Director 2000-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2000-2018

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง อายุ  52 ปี
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
• ทางตรง  0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี   (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
 • ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)  
 • MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University  (U.K.)
 • FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants(U.K.)
 • FCA, Fellow of  Institute of Singapore Chartered Accountants
 • FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
 • IIA,  The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
 • DAP, Director Accreditation Program
                                                                                             
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค.2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไอที ซิต้ี กรรมการ 2561-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน 
 • บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการ 2545-ปัจจุบัน
 • บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ 2547-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมการ 2543-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2543-2561

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Age 55 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.23%
• indirect –None -
Duration of Directorship 9 Years (Jan 13, 2010 – Present)

Educations :
 • MBA (Operation Management), University of Scranton, USA
 • Bachelor of Commerce, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat University

Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2004)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Director Jan 2010-Present
 • Business Online PCL. Director 1997-Present
 • Nature Concept Co., Ltd.         Director 2016-Present
 • A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. Director 2012-Present 
 • Health Online Co., Ltd. Director 2012-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • D2 Systems Co., Ltd. Director 2008-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director 1999-Present
 • ARIT Co., Ltd. Director 1999-Present
 • Anew Corporation Ltd. Director 1995-Present
 • Anet Co., Ltd. Director 1995-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Financial Controller 1994-2018

นายประยูร รัตนไชยานนท์ อายุ  55 ปี
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง  0.23%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี ( 13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton
     ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค.2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์  กรรมการ 2540-ปัจจุบัน
 • บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์          กรรมการ         2559-ปัจจุบัน 
 • บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานต้ิง คอนซัลแตนท์ กรรมการ 2555-ปัจจุบัน 
 • บจ. เฮลท์ ออนไลน์  กรรมการ 2555-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์  กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. ดีทู ซิสเต็มส์  กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. คอร์แอนด์พีค  กรรมการ 2542-ปัจจุบัน
 • บจ. เออาร์ไอที  กรรมการ 2542-ปัจจุบัน
 • บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน  กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. เอเน็ต  กรรมการ 2538-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช  ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี 2537-2561
    และการเงิน



รายงานประจำาปี 256116 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

BOARD OF DIRECTORS

การศึกษา : 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากลกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
 • Audit Committee Program (ACP) (2009)
 • Monitoring Fraud Risk Management (2010)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
 • Monitoring the Internal Audit Function (2010)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ก.ย. 2552-ปัจจุบัน
    - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  2561-ปัจจุบัน
    - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-ปัจจุบัน
 • สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  2557-ปัจจุบัน
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  - กรมแพทย์ทหารอากาศ
     รองผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ  2561-ปัจจุบัน
     หัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2559-ปัจจุบัน
                                 เลขานุการ คณะกรรมบริหารความเส่ียง  2559-ปัจจุบัน                          
     ผู้อำานวยการกองวิทยาการ  2560-2561
    - หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ  2558-2560 
    - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ  2556-2557
    - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  2549-2557 
    - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด  2551-2556
    - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  2549-2556

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen (Maiden Name; Srivichit) Age 55 Years
Independent Director, Member of AC & Member of NRC & Chairman of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.20% 
• indirect – None -
Duration of Directorship 10 Years (Sep 16, 2009 – Present)

Mr. Prakob Visitkitjakarn Age  78 Years
Independent Director, Chairman of Audit Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
& Member of Corporate Governance Committee
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
• direct    0.16%
• indirect –None -
Duration of Directorship 10 Years (Sep 16, 2009 – Present)

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ  78 ปี
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภบิาล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง  – 0.16%
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (16 ก.ย. 2552-ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง,  Indiana University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง,  Indiana University, สหรัฐอเมริกา  
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Certification Program (DCP) (33/2003)
 • Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
 • The Role of the Chairman (RCP) (5/2001)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
 • Charter Director Class (CDC) (3/2008)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ปัจจุบัน
  - กรรมการบรรษัทภิบาล 2561-ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน
 • บมจ. ลีซอิท - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2558-ปัจจุบัน  
  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2551-2558 
 • บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี - รองประธานคณะกรรมการ 2559-ปัจจุบัน 
  - ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2553-ปัจจุบัน 
  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2551-ปัจจุบัน  

Educations :
 • Master of Business Administration (Finance), Indiana University, USA 
  • Bachelor of Finance (Honors), Indiana University, USA
Certificate :
 • Director Certification Program (DCP) (33/2003)
 • Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
 • The Role of Chairman (RCP) (5/2001)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
 • Charter Director Class (CDC) (3/2008)
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director, Sep 2009-Present 
   Chairman of Audit Committee 
  - Member of CG  2018-Present
  - Chairman of NRC 2014-Present
 • Lease IT PLC. - Independent Director & 2015-Present
   Chairman of Audit Committee
  - Independent Director, 2008-2014
   Member of Audit Committee
 • Sri Trang Agro- Industry PCL - Vice Chairman 2016-Present  
  - Chairman of the Remuneration Committee 2010-Present
  - Independent Director & 2008-Present
   Chairman of Audit Committee

Educations : 
 • Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
 • Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat University 
 • Mini MBA International Healthcare Standards in Hospital Management, Rangsit University
Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
 • Audit Committee Program (ACP) (2009)
 • Monitoring Fraud Risk Management (2010)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
 • Monitoring the Internal Audit Function (2010)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL.   - Independent Director, Member of AC Sep 2009-Present
  - Chairman of CG 2018-Present 
  - Member of NRC 2014–Present
 • Office of Thailand Quality Award Thailand Quality Award Assessor 2014-Present
 • Bhumibol Adulyadej Hospital  - Deputy Director, Medical Operations Center, 2018-Present
     Directorate of Medical services, RTAF       
  - Head, Office of Public Sector Development  2016-Present
   Committee, Directorate of Medical services, RTAF   
  - Secretary of Risk Management Committee, RTAF 2016-Present      
  - Director, Department of technical Division 2017-2018
   Directorate of Medical services, RTAF 
  - Head, Quality Improvement Center 2015-2017
  - Deputy Head, Quality Improvement Center 2013-2014
  - Vice Chairman of Risk Management Committee 2006-2014  
  - Head of  Anesthesiology Department 2008-2013
  - Chairman of  the Education Quality 2006-2013
   Assurance Committee 

นอ. พญ. อศิรญา สขุเจรญิ (นามสกลุเดมิ ศรวีจิติร) อาย ุ 55 ปี
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษทัภบิาล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
• ทางตรง  0.20%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (16 ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)
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Mr. Pathom Indarodom Age 47 Years
Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of Nomination and Remuneration Comittee
& Member of corporate governance committee

Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
• direct 0.19%
• indirect –None -
Duration of Directorship 15 Years (Mar 9, 2004 – Nov 30, 2018)

Educations : 
 • Master of Science in Computer Engineering, Assumption University. 
 • Bachelor of Economics Program, ChiangMai University. 
Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010).
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director, Member of AC Nov 2017-Nov 2018
       & Member of NRC     
    - Member of CG 2018-Nov 2018  
    - Director 2015-Nov 2017
    - Director & Chief Executive Officer 2004-Feb 2015
 • ICC International PCL. Consultants 2017-Present
 • Enter Solution Co.,Ltd. Managing Director 2018-Present 
   • Thai Digital Trade Association  Vice President 2018-Present 
  • TeC e-Business Center Co., Ltd.  Director 2018-Present 
  • SIAM ICO Co., Ltd. Managing Director  2018-Present 
 • Assumption University - Consulting Center Innovation Creativity Enterprise2017-Present
    - Vice President, Alumni Association 2015-Present
 • The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand Director Creative Digital Economy 2017-Present  
 • WBT Co., Ltd. Managing Director and Executive Director 2017-Present   
 • The Civil Aviation Authority of Thailand  Committee on Information Technology 2017-Present
 • Chiang Mai University Committee, Economics  Association  2015-Present 
 • The Association of Thai ICT Industry (ATCI) Advisory Board Member 2015-Present   
 • Rajamangala University  of Technology Thanyaburi Committee, Faculty of Business Administration 2015-Present
 • The Publishers and Booksellers Association of Thailand Advisory Board Member 2015-Present    
 • The Association of Thai Software Industry (ATSI) Committee 2015-Present  
 • The Thai Federation of ICT Technology Association   Advisory Board Member  2014-Present
 • Splash Interactive Co., Ltd. Director 2011-2013

 *นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  พ.ย. 2560-พ.ย. 2561
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   - กรรมการบรรษัทภิบาล 2561-พ.ย. 2561 
   - กรรมการ 2558-พ.ย. 2560 
   - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 2547-ก.พ. 2558
 • บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนช่ันแนล ท่ีปรึกษา 2560-ปัจจุบัน
 • บจ. เอ็นเตอร์ โซลูช่ัน จำากัด  กรรมการผู้จัดการ  2561–ปัจจุบัน
 • สมาคมการค้าดิจิทัลไทย อุปนายก 2561–ปัจจุบัน 
 • บจ. เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์ กรรมการ 2561–ปัจจุบัน 
 • บจ. สยามไอซีโอ กรรมการผู้จัดการ 2561–ปัจจุบัน
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ท่ีปรึกษาศูนย์ Innovation Creativity Enterprise 2560-ปัจจุบัน 
   - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า 2558-ปัจจุบัน  
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ Creative Digital Economy 2560-ปัจจุบัน
 • บจ. ดับเบ้ิลยูบีที  กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 2560-ปัจจุบัน 
 • สำานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-ปัจจุบัน  
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 2558-ปัจจุบัน
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ท่ีปรึกษา 2558-ปัจจุบัน
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ 2558-ปัจจุบัน
 • สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 2558-ปัจจุบัน    
 • สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กรรมการ 2558-ปัจจุบัน
 • สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 2557-ปัจจุบัน
 • บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ 2554-2556

นายปฐม อินทโรดม อายุ  47 ปี  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษัทภิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
• ทางตรง   0.19%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี (9 มี.ค. 2547 – 30 พ.ย. 2561)              
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EXECUTIVE COMMITTEE

Mr. Thanit Klaewdetsri Age 47 Years
Business Media Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
• direct   –None -
• indirect –None -
Duration of Executive 4 Years (Aug 10, 2015-Present)

นายธนิต แกล้วเดชศร ีอายุ  47 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง  – ไม่มี -
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี (10 ส.ค. 2558-ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 - 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือธุรกิจ ก.พ. 2556-ปัจจุบัน  
   - ผู้จัดการอาวุโส ก.พ. 2552-ม.ค. 2556 

Educations :
 • Bachelor Degree (Second Class Honor) , Faculty of Engineering,
  King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang

Certificate :
 -

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Business Media Director Feb 2013– Present
   - Senior Manager Feb 2009– Jan 2013

Mr.  Pornchai  Jantarasupasang Age 48 Years
ICT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.01 %
• indirect –None -
Duration of Executive 4 Years (Feb 23, 2015–Present)

Educations :
  • B.Sc. Kasetsart University, 1992 
 
Certificate :
 -

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - ICT Media & Event Director 2015-Present
  - ICT Media Director 2004-2015
 • Tera Trade Co., Ltd. Project  Manager 2002-2003
 • Ortem Co., Ltd. Education and Training Manager 1996-2001 
 • Compuservice Co., Ltd. Head of Customer Service 1994-1995
 • Se-Education PCL. Editorial Assistant Division textbook 1993-1993
  

นายพรชัย  จันทรศุภแสง อายุ 48 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอซีที และการจัดงาน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) 
• ทางตรง  0.01%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี (23 ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 -

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือไอซีที และการจัดงาน 2558-ปัจจุบัน 
  - ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือไอซีที 2547-2558
 • บจ. เทอร์ราเทรด  Project  Manager 2545-2546
 • บจ. ออร์เท็ม ผู้จัดการส่วน 2539-2544  
  Education and Training         
 • บจ. คอมพิวเซอร์วิซ ผู้จัดส่วน Customer Service 2537-2538
 • บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชัน ผู้ช่วยบรรณาธิการ แผนกตำาราวิชาการ 2536-2536  
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Miss Pornpavee Sahawathanapong  Age 51 Years 
Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018) 
• direct  0.08% 
• indirect – None -
Duration of Executive 14 Years (July 1, 2005 – Present)

Educations : 
 • Master of Business Administration, Burapha University
 • Bachelor of Business Administration (Accounting), Faculty of Arts,
    Srinakharinwirot University

Certificate :
 -

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Chief Financial Officer July 2005-Present
 • Splash Interactive Co., Ltd. Director 2011-2013

นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ ์อายุ  51 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
• ทางตรง  0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 14 ปี (1 ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ประสานมิตร
                                                          
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 -

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ก.ค. 2548-ปัจจุบัน  
 • บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ 2554-2556

Mr. Boonlerd Narathai Age 41 Years
Digital Solution Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 28, 2018)
• direct  0.00%
• indirect –None -
Duration of Executive 3 Years (May 3, 2016 – Present)

Educations : 
 • Master of Science (Information Technology Management) Rangsit University
 • Bachalor of Science (Computer Science) Kasetsart University

Certificate :
 • Microsoft Certificate Professional (MCP)
 • Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
 • Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certificate Trainer (MCT) 

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Digital Solution Director   May 2016-Present
  - IT Manager  2011-2016 
 • Advanced Research Group Co.,Ltd. - Assistant IT Manager   2009-2011
  - System Administrator  2003-2009 
 • Isonet Co.,Ltd. System Engineer  2000-2003

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Microsoft Certificate Professiona (MCP)
 • Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
 • Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certificate Trainer (MCT) 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้อำานวยการฝ่ายดิจิทัล  พ.ค. 2559-ปัจจุบัน 
  - ผู้จัดการฝ่ายไอที  2554-2559
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที  2552-2554
  - ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  2546-2552   
 • บจ. ไอโซเน็ท วิศวกรคอมพิวเตอร์   2543-2546

นายบุญเลิศ นราไท อายุ  41 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
• ทางตรง  0.00%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร  3 ปี (3 พ.ค. 2559 -ปัจจุบัน)            



เปรียบเทียบรายได้

( โครงสร้างรายได้ )

การจัดกิจกรรม 
และงานแสดงสินค้า

สื่อดิจิทัล

สื่อสิ่งพิมพ์

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน 

ส�ำหรับปี 2557-2561

รำยได้รวม 
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)

ส่วนของผูถ้อืหุน้
(หน่วย : ล้านบาท)

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิประจ�ำปี 
(หน่วย : ล้านบาท)

136.88

232.72 205.48

3.40
162.68

232.38 203.06

2.16178.34

229.55 201.01

1.85

307.28

238.62

196.16

-9.86

254.56

246.11

206.02

-13.75

2561 2560 2559 2558 2557

2561 2560 2559 2558 2557

2561 2560 2559 2558 2557

2561 2560 2559 2558 2557
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REVENUE COMPARISONS

( Revenue Structure )

Expo and event

Digital Media

Print

FINANCIAL COMPARISON FOR

THE 2014-2018

Total Revenue
( Unit: Million Baht )

Net Profit (Loss) for the year
( Unit: Million Baht )

Total Assets
( Unit: Million Baht )

Equity
( Unit: Million Baht )

136.88

232.72 205.48

3.40
162.68

232.38 203.06

2.16178.34

229.55 201.01

1.85

307.28

238.62

196.16

-9.86

254.56

246.11

206.02

-13.75

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2017 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014

2018 2017 2016 2015 2014
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EVENT
2018

CREATIVE
CONTENT
CREATOR
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
สำาหรับปี สิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม

ฐำนะทำงกำรเงิน

	 •	สินทรัพย์หมุนเวียน 
	 •	สินทรัพย์รวม
	 •	หนี้สินหมุนเวียน 
	 •	หนี้สินรวม 
	 •	ส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 •	ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 
 
ผลกำรด�ำเนินงำน

	 •	รายได้รวม 
	 •	รายได้จากการขายและบริการ
	 •	ต้นทุนขายและบริการ 
	 •	ก�าไรขั้นต้น 
	 •	ก�าไรก่อนภาษเีงินได้ 
	 •	ก�าไรส�าหรับป ี
	 •	ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับป ี
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

	 •	อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น	(%) 
	 •	อัตราส่วนก�าไรสุทธิ	(%) 
	 •	อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์		(%) 
	 •	อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) 
	 •	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 
	 •	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 
 
ข้อมูลต่อหุ้น

	 •	ก�าไรต่อหุ้น	(บาท) 
	 •	จ�านวนหุน้สามญั	-	ทนุทีอ่อกและเรียกช�าระแล้ว	(ล้านหุน้	) 
	 •	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 
	 •	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท)
	 •	เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)

152.01

232.72

19.23

27.24

205.48

116.50

136.88

135.66

94.37

41.29

4.32

3.40

2.42

30.44

2.48

1.46

1.66

7.90

0.13

0.007

466.00

0.44

0.25

-

150.48
232.38
21.53
29.32
203.06
116.50

162.68
161.27
121.05
40.22
2.77
2.16
2.06

24.94
1.32
0.93
1.07
6.99
0.14

0.005
466.00
0.44
0.25

-

142.63
229.55
22.90
28.54
201.01
116.50

178.34
176.84
129.66
47.18
1.67
1.85
4.84

26.68
1.00
0.79
0.93
6.23
0.14

0.004
466.00
0.43
0.25

-

(	หน่วย	:	ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

2561 2560 2559
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท	 บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)

สถานที่ตั้ง	 99/16-20	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		  
	 กรุงเทพมหานคร	10400

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจ	3	กลุ่ม	ได้แก่	 
	 1.	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 
	 2.	ธรุกจิจดังานนทิรรศการ	งานแสดงสนิค้า	และกจิกรรมทางการตลาด 
	 3.	ธุรกิจบริการดิจิทัล

เลขทะเบียนบริษัท	 0107553000051

โทรศัพท์	 +66	(0)	2642	3400

โทรสาร	 +66	(0)	2641	2331

เว็บไซต์	 www.arip.co.th,	www.aripplc.com

E-mail	address	 tarip@arip.co.th

ทุนจดทะเบียน	 116,500,000	บาท

แบ่งเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 116,500,000	บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	 0.25	บาท

ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว	 หุ้นสามัญ	จ�านวน	466,000,000	หุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
 93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400 
	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2009	9000			โทรสาร	:		+66	(0)	2009	9992

ผู้สอบบัญชี	 นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท ์
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3972 
	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	 
	 193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	 	
	 โทรศัพท์	:	+66	(0)	2264	9090			โทรสาร		:	+66	(0)	2264	0789-90 
	 www.ey.com 

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการบรหิาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายสือ่ธรุกิจ	 	 นายธนิต	แกล้วเดชศรี

กรรมการบรหิาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี	และการเงิน	 นางสาวพรปวีณ์	สหวัฒนพงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	 	 นางสาวแอน	เสียงสมบัติดี

E-mail	address	 	 tarip@arip.co.th
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์

	 เป็นผู้น�าในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์	 และจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นส่ือท่ีเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่	 
รวมทัง้เป็นผู้ให้ค�าปรกึษา	และบรกิารทางการสือ่สารการตลาดทีม่ผีูบ้รโิภคเป็นศนูย์กลาง	ด้วยเครือ่งมอื	เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ที่ทันสมัย

พันธกิจ

	 •		ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ	ไอซีที	การศึกษา	และอื่น	ๆ	ที่เป็นประโยชน์	มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	
	 •		พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่	ๆ	ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	 •		พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 •		 ให้บริการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยความ 
เป็นมืออาชีพ	

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

 บริษัทมีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
 1. ด้ำนกำรผลิตคอนเทนต์

 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าด้านการผลิตเนื้อหา	 (Content	 Provider)	 ด้านบริหารจัดการธุรกิจ	 การตลาด	 ไอซีที	 
การศึกษา	 และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 โดยมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงลึก	 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจในรายอุตสาหกรรม	 	 ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้บริหาร	 เจ้าของกิจการ	 และเนื้อหาในเชิงกว้าง	 หรือภาพรวมส�าหรับผู้อ่านทั่วไป	 เพื่อให้ก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	เทคโนโลยี	ในยุคโลกาภิวัฒน์

 2. ด้ำนสื่อ

 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าด้านสื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่	โดยน�าเสนอเนื้อหาที่ผลิตขึ้นผ่านสื่อต่าง	ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย	ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อออนไลน์	งานนิทรรศการ	สัมมนา	กิจกรรมทางการ
ตลาดรูปแบบต่าง	 ๆ	 หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น	 ๆ	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 3. ด้ำนกำรให้บริกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดครบวงจร

 บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านการให้บรกิารส่ือสารทางการตลาดท่ีครบวงจร	 เพือ่สร้างการรบัรู	้ความเข้าใจ	 และการเป็น 
ที่ยอมรับในวงกว้าง	 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาทางการตลาด	 การฝึกอบรม	 การโฆษณา	 การประชาสัมพันธ	์ 
การส่งเสริมการขาย	การตลาดทางตรง	การจัดงานแสดงสนิค้า	การจัดการประชุมสมัมนา	และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่าง	ๆ		 
ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชน	และหน่วยงานภาครัฐ	ทั้งใน	ระดับประเทศ	และระดับภูมิภาค	

 4. ด้ำนกำรพัฒนำเครื่องมือดิจิทัล

 บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์	ทั้งในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์ม	เครื่องมือ	และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์
สือ่สารเคลือ่นทีต่่าง	ๆ 	เพือ่ให้เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดทีช่่วยในการสือ่สารรปูแบบการตอบสนอง	2	ทางระหว่างเจ้าของธรุกจิ
กับผู้บริโภค	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการพัฒนาสื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังเป็น 
สื่อกลางในการเผยแพร่คอนเทนต์	และส่งเสริมธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดอีกด้วย
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก	3	กลุ่ม	ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

 บริษัทผลิต	จ�าหน่าย	และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อดั้งเดิม	สื่อดิจิทัล	และสื่อสังคมออนไลน์		ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจและการ
บริหารจัดการ	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สามารถแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มธุรกิจ	ดังนี้	

 1.1. สื่อที่มีเนื้อหำด้ำนธุรกิจ และกำรจัดกำร

  1.1.1.	นิตยสาร	“Business+”	นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ	ธุรกิจ	กลยุทธ์บริหาร	การจัดการ	และการตลาด	รายงาน
ความเคล่ือนไหวในแวดวงธุรกิจ	 บทสัมภาษณ์ผู ้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ	 เพื่อให้ผู ้อ่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์	 และ 
แนวโน้มธุรกิจเป็นกรณีศึกษาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร	
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:		ผู้อ่าน-ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	ทั้งด้านบริหารจัดการ	การตลาด	 และกลยุทธ์องค์กร	 รวมไปถึง 
ผู้บริหารระดับกลางที่เตรียมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป
	 	 	 	 ผู้ลงโฆษณา-องค์กรที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์	 หรือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร	 สินค้า
หรือบริการ	ไปยังกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย		
	 	 รูปแบบรายได้:	รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	การจ�าหน่ายนิตยสาร	รวมถึงการต่อยอดไปยัง
หนังสือฉบับพิเศษ	และงานสัมมนา

	 	 1.1.2.	หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี
 	 •	“Business+	Top	1000	Companies”	เป็นหนงัสือทีร่วบรวมข้อมลูผลประกอบการของทกุบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ	
เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจ�านวน	1,000	บริษัท	มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด	(Top	Gain)	
และต�่าสุด	(Top	Loss)	ในแต่ละอุตสาหกรรม	และการจัดอันดับ	50	บริษัทสูงสุด	(Top	50)	ของประเทศไทย	ทั้งในแง่การเติบโตของ
รายได้	ผลก�าไร	และอัตราผลตอบแทน
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:	ผู้อ่าน-ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง	ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านกลยุทธ์	และด้านการตลาดขององค์กร
	 	 	 	 ผู้ลงโฆษณา-องค์กรท่ีต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์	 หรือหน่วยงานที่ต้องการน�าเสนอสินค้าหรือ
บริการไปยังองค์กรเป้าหมาย	ซึง่เป็นผูบ้รหิารขององค์กรทีม่รีายได้สงูสดุจากการด�าเนนิธรุกจิของประเทศ	และบริษทัทีเ่ป็นองค์กร
ขนาดใหญ่
	 	 รูปแบบรายได้:	รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์	และการจ�าหน่ายหนังสือ

	 	 •	“Business+	Universities”	เป็นหนงัสอืท่ีรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของรฐับาลและเอกชน
ทุกแห่งในประเทศไทย	พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา	เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน	และผู้ปกครองที่
ก�าลังเลือกสถานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือก	และ	Top	100	คณะยอดนิยม	รวมถึง
ตารางคณะ	และสาขาวิชาที่ได้เปิดสอนในสถาบันต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:	ผู้อ่าน-นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
	 	 	 	 ผูล้งโฆษณา-มหาวทิยาลยั	สถาบนัการศกึษาเฉพาะทาง	สถาบนัการศกึษาด้านอาชพี	เพือ่เป็นข้อมลูทาง
เลือกให้แก่ผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพื่อคัดเลือกแนวทางในการศึกษาต่อ
	 	 รูปแบบรายได้:	รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์	และการจ�าหน่ายหนังสือ

	 	 •	“Business+	Top	Insurance”	เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย	พร้อมบทสัมภาษณ ์
วิสยัทศัน์ของผูบ้รหิารบรษิทัประกนัภยัชัน้น�า	เพือ่เป็นข้อมลูให้ผูอ่้านเข้าใจถงึความส�าคญัของการประกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั	 
และสามารถเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:		ผูอ่้าน-บคุคลทัว่ไปผูส้นใจทีต้่องการข้อมูลเกีย่วกบัการประกนัภยั	เพือ่เป็นแนวทางในการเลือกแบบประกนั
ส�าหรับตนเองและครอบครัว	 รวมถึงผู้ที่ต้องการหาแนวทางในการลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ	 และต้องการวางแผนทางด้าน
การเงินในอนาคต
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	 		 	 	 ผู้ลงโฆษณา-บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย	สถานพยาบาล	รวมถึงสถาบันการเงิน
	 	 รูปแบบรายได้:	รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์	และการจ�าหน่ายหนังสือ

	 	 1.1.3.	งานสัมมนา	และงานมอบรางวัล
  •	กองบรรณาธิการ	Business+	ได้กลั่นกรองและจัดให้มีงานสัมมนาเพื่อน�าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นฐานผูอ่้าน	เป็นการขยายขอบเขตธรุกจินอกเหนอืจากบนส่ิงพมิพ์มาสูง่านสือ่กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารองค์กร
และกิจการต่าง	ๆ	ได้พบปะกัน	รวมถึงได้พบปะกับผู้ให้บริการทางธุรกิจหลากหลายด้าน	ที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน	
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:		ผู้อ่าน-ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กรในขอบเขตงานด้านต่าง	ๆ		
	 	 รูปแบบรายได้:		รายได้มาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน

	 	 •	งานมอบรางวัล	“THAILAND	TOP	COMPANY	AWARDS”	เป็นการต่อยอดธุรกิจจากนิตยสาร	Business+	Top	1000	 
ทีร่วบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ	เพือ่จัดอนัดบับรษิทัทีมี่รายได้รวมสงูสดุของประเทศจ�านวน	
1,000	บริษัท	ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล	และสถาบันการศึกษา	จึงก่อเกิดโครงการจัดการค้นหา 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นน�า	และพิธีมอบรางวัล	“THAILAND	TOP	COMPANY	AWARDS”	ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี	2556	โดย
มีการคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านผลการด�าเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	ตลอดจนความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 
ธรรมาภิบาล	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร	
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:	องค์กรที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีเยี่ยม	และมีการด�าเนินงานที่โดดเด่นในทุกอุตสาหกรรม	
	 	 รูปแบบรายได้:		รายได้มาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน	

	 	 •	งานมอบรางวลั	“THAILAND	TOP	SME	AWARDS”	เป็นงานทีน่�าแนวคดิจากงาน	THAILAND	TOP	COMPANY	AWARDS	
ขยายขอบเขตเพือ่ให้ครอบคลมุองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมทีม่แีนวคดิและผลงานทีโ่ดดเด่น	น�ามาเสนอศกัยภาพขององค์กรให้
สาธารณชนได้รบัทราบ	
		 	 กลุ่มเป้าหมาย:		องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีเยี่ยม	และมีการด�าเนินงานที่โดดเด่น
	 	 รูปแบบรายได้:		รายได้มาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน	

 1.2. สื่อที่มีเนื้อหำทำงด้ำนเทคโนโลยี

  1.2.1.	COMTODAY	หรือ	aripFan.com	จากจุดเริ่มต้นนิตยสารไอซีทีชั้นแนวหน้า	ที่ผันตัวสู่การเป็นสื่อดิจิทัลครบวงจร	
โดยน�าเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน	 ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในด้านการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน	การท�างาน	และองค์กรธุรกิจ	ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา	ผ่านหลากหลายช่องทาง	ได้แก่
	 	 •	Website	 (www.aripFan.com)	 แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีที	 และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์	 ที่ด�าเนินงานมา 
นานกว่า	10	ปี	และมีคนติดตามมากกว่า	1	แสนคนต่อเดือน	
	 	 •	Facebook	(www.facebook.com/aripfan)	ยืนยันด้วยยอดผู้ติดตามกว่า	2	แสนคน
	 	 •	Twitter		(@aripfan)
	 	 •	Youtube	(ARIP	Official)
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:		ผู้อ่าน-คนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี	 ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยุคใหม่	 อาทิ	 Notebook,	 Smartphone,	
Printer,	IOT,	AI,	Cyber	Security	พร้อมการน�าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้มค่าและปลอดภัย	
	 	 	 	 ผูล้งโฆษณา-บรษิทัหรอืองค์กรทีต้่องการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์	หรอืประชาสมัพนัธ์สนิค้าหรอืบรกิาร
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	
	 	 รูปแบบรายได้:	 รายได้มาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 การรีวิวสินค้าและบริการ	 รวมถึงการต่อยอดไปยัง
กิจกรรมพิเศษส�าหรับสมาชิกและชุมชนที่สนใจในเรื่องราวนั้น	ๆ	

	 	 1.2.2.	ELEADER		จากนติยสารรายเดอืนทีว่เิคราะห์เจาะลกึเกีย่วกับการประยกุต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร		
ระบบไอซทีเีชือ่มโยงข้อมลูในองค์กร	รายงานข่าวสารความเคลือ่นไหว	แนวโน้มอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารทัว่โลก	ซึง่ในปี	2561	ได้ปรบัสูก่ารเป็นสือ่ดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบ	โดยมุ่งเน้นน�าเสนอเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
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ดิจิทัลต่าง	ๆ	อาทิ	 Internet	 of	 Things	(IoT),	 AI,	 SmartCity,	Cyber	 Security,	 Big	Data	 โดยได้น�าเสนอในรูปแบบของบทความ	 
บทวิเคราะห์		ผ่านหลากหลายช่องทาง	ได้แก่
	 	 	 •		Website	(www.theeleader.com)
	 	 	 •		Facebook	(www.facebook.com/eleaderfanpage)	
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:	ผู้อ่าน-ผู้บริหารส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่ต้องการติดตามข้อมูลที่ทันสมัย	
และการวเิคราะห์ในส่วนของเทคโนโลยรีะดบัองค์กร	เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของธรุกจิหรอื
องค์กร
	 	 	 	 ผู้โฆษณา-บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์	 หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ 
ไปยังกลุ่มผู้บริหารที่ดูแลส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
	 	 รูปแบบรายได้:		รายได้มาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์	การจัดงานสัมมนา	และบริการบริหารจัดงานสัมมนา 
ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

	 	 1.2.3.	COMMART	(www.commartthailand.com	และ	www.facebook.com/commartthailand)	สื่อออนไลนข์องงาน
แสดงสินค้าไอซีทีชั้นน�า	 “คอมมาร์ต”	ที่บริษัทจัด	 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกิจกรรมกับผู้บริโภค	 ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล	
รายละเอยีดการจดังาน	โปรโมชัน	ไฮไลต์	และกจิกรรมต่าง	ๆ 	ภายในงาน	รวมถงึรายชือ่ผูป้ระกอบการ	ตลอดจนสนิค้าและบรกิาร
ต่าง	ๆ	ที่เข้าร่วมแสดงในงาน
	 	 กลุ่มเป้าหมาย:		บคุคลทัว่ไปทีส่นใจสนิค้าไอททีีต้่องการข้อมูลของการจัดงาน	รายละเอยีดและโปรโมชนัของสนิค้าภายใน
งาน	Commart	และกลุ่มกิจการผู้ออกบูธที่ต้องการข้อมูลการจัดงานทั้งหมด

2. ธุรกิจจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ และกิจกรรมทำงกำรตลำดครบวงจร 

	 ประกอบด้วย
	 2.1.	งานแสดงสินค้าไอซีที	ภายใต้ชื่องาน	“COMMART”	ปัจจุบันมีการจัดงานจ�านวน	3	ครั้งต่อปี
	 2.2.	รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า	งานนิทรรศการ	ตั้งแต่เสนอแนวคิด	รูปแบบงาน	จัดหาสถานที่	จัดหาข้อมูลกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์	 บริหารงานจนส�าเร็จ	 เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในยุคดิจิทัล	
	 2.3.	 รับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า	 ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์	 
ไปจนถึงการประเมินวัดผล	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด	 โดยอาศัยความเช่ียวชาญในการผลิตเน้ือหาคอนเทนต์	 
การสร้างสรรค์สื่อ	ฐานข้อมูลผู้บริโภค	และประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ
	 กลุ่มเป้าหมาย:	
	 •	 งาน	COMMART:	 ผู้แสดงสินค้า	(Exhibitor)-บริษัทผู้ผลิต	หรือเจ้าของเทคโนโลยี	บริษัทตัวแทนจ�าหน่าย	บริษัทพัฒนา
โซลชัูนต่าง	ๆ 	ทีต้่องการจ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิาร	ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์สูก่ลุ่มผูเ้ดนิงาน	ซึง่สนใจในเรือ่งเทคโนโลยแีละการ
ซื้อสินค้าเทคโนโลยีส�าหรับใช้งานทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ	
	 	 	 	 	 	 กลุม่ผูเ้ข้าชมงาน	(Visitor)-บุคคลทัว่ไปทีส่นใจสนิค้าเทคโนโลย	ีซึง่จะได้รบัทัง้เนือ้หา	การรบัรูข้องสนิค้า	
คุณสมบัติต่าง	ๆ	ตลอดจนสามารถซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายและครบถ้วนได้ภายในงาน
	 •	 การจดังานทัว่ไป:	หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนทีต้่องการท�ากจิกรรมการตลาดผ่านรปูแบบการจดักจิกรรมการจดังาน	
(Event)	ซึ่งจะอยู่ในรูปของการแสดงสินค้า	(Exhibition)	การจัดประชุม	(Meeting)	หรืองานสัมมนา	(Conference)	ต่าง	ๆ		
	 รูปแบบรายได้	:	
	 •	 งาน	 COMMART:	 รายได้มาจากการบริหารจัดการพ้ืนท่ีส�าหรับผู้แสดงสินค้า	 เพ่ือท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายและ 
จัดจ�าหน่ายสินค้า	ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในงาน	
	 •	 การจัดงานทั่วไป	รายได้มาจากค่าบริหารจัดการงาน
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3. ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล ประกอบด้วย

 3.1. ธุรกิจกำรให้บริกำรสื่อสำรกำรตลำดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service)  

	 บริษัทให้ค�าปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล	 ไปจนถึงบริการสื่อสารการตลาดดิจิทัล	 เพ่ือตอบโจทย์การตลาดสมัยใหม่ของ
ลูกค้าองค์กร	ทั้งระยะสั้น	ระยะกลาง	 และระยะยาว	 เริ่มตั้งแต่การวางกลยุทธ์สื่อออนไลน์ทั้งในส่วนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ	 (Owned	
Media)	เช่น	Website,	Mobile	Application	การสร้างคอนเทนต์ทีท่�าให้เกดิการพูดถงึ	(Viral	Marketing)	สือ่ท่ีเกดิจากการบอกต่อ	
(Earned	Media)	และสื่อที่เกิดจากการซื้อ	(Paid	Media)	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	Email,	SMS,	Call	Center,	Social	Media	
Marketing	(Facebook,	Instagram),	Search	Engine	Marketing	(Google	Adwords,	GDN)	และ	Social	Listening	รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล	และออกรายงาน	เพื่อน�าไปสู่การท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง	ตรงกลุ่มเป้าหมาย	และสอดคล้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจขององค์กร	
	 กลุ่มเป้าหมาย:	องค์กร	หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ต้องการท�าการตลาดสินค้าหรือบริการผ่านสื่อดิจิทัล	
	 รูปแบบรายได้:	รายได้มาจากค่าบริการ		ค่าบริหารจัดการ	ซึ่งสัญญาการให้บริการมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	หรือรายได้
จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

      3.2. ธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (Multimedia e-Bookshelf) 

	 เป็นรูปแบบการให้บริการด้านดิจิทัลส�าหรับการผลิต	 จัดเก็บ	 และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี	 ที่
สามารถรวมไฟล์ภาพเคลือ่นไหว	เสยีง	วดิโีอ	แอนิเมชนั	ตลอดจนกระจายให้ถงึผูบ้ริโภคผ่านทางอปุกรณ์พกพา	ได้แก่	สมาร์ตโฟน	
และแท็บเล็ต	เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
	 กลุ่มเป้าหมาย:	สถาบันการศึกษา	หรือ	องค์กรที่ต้องการจัดการระบบข้อมูล	และต้องการลดการใช้งานเอกสาร
	 รูปแบบรายได้:	สัญญาเช่าใช้บริการรายปี

 3.3. ธุรกิจบริกำรกำรฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education) 

 ส�าหรับองค์กรท่ีต้องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร	 เป็นโซลูชันที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรม
ออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี	 โดยรวมเอาระบบการประเมินผล	 ความสามารถการสร้างเส้นทางการเรียนตามสมรรถนะของ
บุคลากรตามต�าแหน่งที่องค์กรต้องการ	ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคล	สื่อการสอนและคอนเทนต์ทีม่ี
คณุภาพ	มรีปูแบบการน�าเสนอแบบผสมผสานของสือ่ประเภทต่าง	ๆ	โดยมีความร่วมมอืทางวชิาการจากสถาบนัการศกึษาชัน้น�า
	 กลุ่มเป้าหมาย:	องค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบพัฒนาบุคลากร
	 รูปแบบรายได้:	สัญญาเช่าใช้บริการรายปี
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โครงสร้ำงรำยได้

เหตุกำรณ์ส�ำคัญของบริษัท 

ประเภทของรำยได้ 2561 2560 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1.	สื่อสิ่งพิมพ์

2.	การจัดงานนิทรรศการ	งานแสดง 
			สินค้า	และการจัดประชุมสัมมนา

3.	บริการดิจิทัล

รวมรายได้จากการขายและบริการ 

รายได้อื่น 

รวมรายได้ทั้งหมด

36.19

54.28

45.20

135.66

1.22

136.88

33.78

81.09

46.39

161.27

1.41

162.68

36.23

105.61

35.00

176.84

1.50

178.34

26.44

39.66

33.02

99.11

0.89

100.00

20.77

49.85

28.52

99.13

0.87

100.00

20.32

59.22

19.63

99.16

0.84

100.00

พ.ศ.	2532	 ก่อตั้งบริษัท	เอ.อาร์.	อินฟอร์เมชัน	แอนด์	พับลิเคชัน	จ�ากัด

พ.ศ.	2553			 ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	และเปลี่ยนชื่อจาก	บริษัท	เอ.อาร์.	อินฟอร์เมชัน		  
	 	 	 แอนด์	พับลิเคชัน	จ�ากัด	เป็น	บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)	และเข้าท�าการซื้อขายใน	  
	 	 	 ตลาด	หลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2553

พ.ศ.	2554			 เปิดตัว	ดิจิทัลแมกกาซีนเล่มแรกของบริษัท	“COMPUTER	TODAY”	

พ.ศ.	2555				 -	เปิดตัวหนังสือ	Top	Universities	และ	Top	Insurance	
	 	 		 -	รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท	 
	 	 	 		Enterprise	Software,	Digital	Content	และ	Embedded	Software

พ.ศ.	2556		 จัดงาน	Thailand	Top	Company	Award	เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น	

พ.ศ.	2558	 -	เปิดตัว	Data	Dive	บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร	ตั้งแต่การเก็บข้อมูล	ไปจนถึงการ 
	 	 	 		วิเคราะห์	และรายงานผล	ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
	 	 	 -	เปิดใช้บริการโซเชียลมีเดีย	 facebook:	 aripFan,	 Twitter:	 ariptoday	 เพื่อเป็นการรวมพลังส่ือด้าน 
	 	 	 	 ไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่

พ.ศ.	2560	 -	พัฒนา	“WISIMO”	eLearning	Solution	ทั้งระบบการบริหารการเรียนรู้	และเนื้อหาบทเรียนที่น�าไปใช ้
	 	 	 	 งานได้จริง	 ส�าหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ	 ความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่ม 
	 	 	 	 ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
	 	 	 -	จัดงาน	 Thailand	 Top	 SME	 Awards	 เป็นงานมอบรางวัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
	 	 	 	 กลางและขนาดย่อยที่มีแนวคิดและผลงานที่โดดเด่น
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ปัจจัยควำมเสี่ยง
 ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีแผนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนอื่นที่บริษัทมิได้จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญ	หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้	โดยมีปัจจัย
ความเสี่ยงต่าง	ๆ	ดังนี้

 1. ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงตรง

  1.1. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคล

	 	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการ	 บุคลากรจึงถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	 ศักยภาพและคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเร่ืองที่บริษัทให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 เนื่องจากเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร		อีกทั้งความช�านาญและเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาและจัดท�าเนื้อหา	ข่าวสาร	ข้อมูลด้าน
ธุรกิจ	 การตลาด	 และไอซีที	 (ICT)	 ตลอดจนการพัฒนาบริการด้านดิจิทัลต่าง	 ๆ	 ของบุคลากรจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับบริษัท	
อย่างไรก็ตาม	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก	 เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ	 และเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผล
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

   บริษัทได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล	 โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ 
ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนสร้างระบบการจัดการความรู้ในองค์กร	(Knowledge	Management)	ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	
การจัดเก็บองค์ความรู้	การถ่ายทอดองค์ความรู้	การพัฒนาหัวหน้างาน	การสอนงาน	การก�ากับดูแล		การสร้างวัฒนธรรม 
และบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Organization)	 	รวมทั้งการ
สร้างสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ดี	ทั้งทางกายภาพ	การสร้างขวัญก�าลังใจ	และแรงจูงใจในการท�างาน	การส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัทท�างานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมีการก�าหนดแผนการ
เตบิโตทางอาชพีของบคุลากร	เพือ่สร้างความก้าวหน้าให้แก่พนกังาน	รวมถงึพฒันาบคุลากรให้สามารถทดแทนงานได้ในทกุระดบั	
เพื่อบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

  1.2. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

 	 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรม
การบริโภคสื่อสมัยใหม่	 ส่งผลให้มีการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	ผสมผสานกับสื่อสมัยใหม่	เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม	อย่างไรก็ดีสื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีความน่าเชื่อถือ
และจับต้องได้มากกว่าในมุมมองของผู้ลงโฆษณาในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	 จึงมุ่งผลิตสื่อที่มีคุณภาพ	 มีเนื้อหาสาระ 
ที่น่าสนใจเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยยุติการผลิตสื่อ 
สิ่งพิมพ์บางฉบับ	 และเปลี่ยนเป็นหนังสือฉบับพิเศษที่เจาะลึกเนื้อหาเฉพาะด้าน	 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านที่ชัดเจน	 และวางแผงได้
ยาวนานขึ้น	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา	

	 	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้จัดท�านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อออนไลน์	 เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสนยิมด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่	ส่งผลให้บรษิทัต้องพฒันารปูแบบการน�าเสนอเน้ือหาให้มคีณุภาพสอดคล้อง
กับความสนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนการพัฒนาต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการของส่ือใน
หลาย	ๆ	ด้าน

	 	 ด้านธรุกจิการจดังานแสดงสนิค้าไอซที	ีบรษิทัได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์	โดยร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ	ในการร่วมจดังาน		
เพื่อสร้างความแตกต่าง	และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่	ส่งผลให้ยอดขายและผู้เข้าชมงานให้เพิ่มมากขึ้น
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  1.3. ควำมเสี่ยงจำกควำมนิยมในสื่อสมัยใหม่ 

  ปัจจุบันรูปแบบของสื่อโฆษณามีการเปลี่ยนแปลง	 ถึงแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นลูกค้ายังมีการโฆษณาในรูปแบบของ 
สื่อสิ่งพิมพ์	 แต่ก็ให้ความส�าคัญกับรูปแบบสื่อโฆษณาใหม่	 ๆ	 มากข้ึน	 เช่น	 สื่อสังคมออนไลน์	 และสื่อออนไลน์	 นอกจากนี	้ 
การแข่งขันในส่ือทวีดีจิิทลักม็กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ในรอบ	2-3	ปีท่ีผ่านมา	ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของส่ือเดมิถดถอยลง	

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  ถึงแม้ว่าสื่อสมัยใหม่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสื่อเดิมของบริษัท	 แต่บริษัทได้ใช้โอกาสจากการให้บริการด้านการโฆษณา 
บนส่ือสังคมออนไลน์	เพือ่ผนวกรวมสือ่ดัง้เดมิและสือ่ใหม่เข้าด้วยกัน	ท�าให้บริษทัมสีือ่ทีค่รบวงจรกว่าเดมิ	โดยบริษทัได้วางกลยทุธ์
ในการขยายตลาดของสื่อออนไลน์มากขึ้น

  1.4. ควำมเสี่ยงจำกควำมสะดวกและสภำวะกำรไม่มีอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

 	 ด้วยรูปแบบของสื่อสมัยใหม่	ท�าให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง	ซึ่งอาจเป็นบุคคล	หรือองค์กร	โดยที่สื่อ
เหล่านั้นสามารถน�าเสนอเน้ือหาได้ตรงใจผู้บริโภค	 ก็อาจได้รับความนิยมจากทั้งผู้อ่าน	 และดึงดูดผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุน 
ได้ท�าให้เกิดเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท		

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 	 บริษัทตระหนักถึงความง่ายในการเป็นคู่แข่งทางการค้าส�าหรับสื่อยุคใหม่	เพราะไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถท�าหน้าที่เป็นสื่อได้	
แต่สิง่หนึง่ทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภค	คอื	ความเชือ่มัน่และความถกูต้อง	รวมทัง้ความเป็นมอือาชพี		เนือ่งจากบรษิทัเป็นองค์กรทีม่คีวาม
น่าเชื่อถือจึงต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่น�าเสนอ		ดังนั้น	 เนื้อหาที่บริษัทได้น�าเสนอจึงต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�า	
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค		

  1.5. ควำมเสี่ยงเรื่องสถำนที่จัดงำนแสดงสินค้ำ

 	 เนือ่งจากสถานทีจ่ดังานแสดงสนิค้าถอืเป็นปัจจัยท่ีส�าคญัของความส�าเรจ็ของงาน	โดยทีผ่่านมาตลอด	18	ปี	งาน	Commart	
เลอืกใช้ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกติิเ์ป็นสถานทีจ่ดังาน	เนือ่งจากตัง้อยูใ่จกลางเมอืงและเดนิทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ	MRT	
แต่เนื่องจากในปี	 2562	 จะปิดปรับปรุงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 3	 ปี	 จึงท�าให้ต้องหาสถานที่จัดงานใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว	 
โดยสถานทีใ่หม่จะต้องรองรบัปรมิาณผูอ้อกบธูและผูเ้ข้าชมงาน	ตลอดจนสามารถเดนิทางได้สะดวกด้วยระบบคมนาคมสาธารณะ

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 	 บริษัทได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยง	 โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาและวางกลยุทธ์	 โดยได้ข้อสรุปของสถานท่ีที ่
เหมาะสมที่สุดในการจัดงาน	COMMART	ตั้งแต่ปี	2562	เป็นต้นไป	คือ	ศูนย์การประชุมไบเทค	บางนา	โดยได้จัดท�าแผนการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง	 (Change	Management)	 ท้ังในส่วนของรูปแบบการจัดงานที่เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนของการจัดแสดงนวัตกรรมใหม	่ 
(Digital	 Pavilion)	 ตลอดจนแผนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมงาน	 นอกจากนี้ก็ยังจัดเตรียมแผนที่ให้ข้อมูล 
รายละเอียดของสถานที่จัดงานใหม่ให้กับผู้ร่วมออกบูธผ่านเอกสารและการประชุม	 Exhibition	 briefing	 เพื่อชี้แจงในรายละเอียด
การจัดงานทั้งหมด

  1.6. ควำมเสี่ยงจำกกำรใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ไม่สำมำรถควบคุมนโยบำยได้ 

 	 เนื่องจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดช่องทางใหม่ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของ 
ผู้ลงโฆษณา	แต่ช่องทางดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มท่ีบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ	จึงไม่สามารถก�าหนดหรือควบคุมนโยบายต่าง	ๆ	ได้	
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อต้นทุนการบริหารสื่อของผู้ลงโฆษณา

  แผนบริหำรควำมเสี่ยง

 	 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	 จึงสร้างทีมที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับ
แพลตฟอร์มที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของตลอดเวลา	 เพื่อปรับรูปแบบเน้ือหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	 และลดผลกระทบ 
ต่อต้นทุนการบริหารสื่อให้มากท่ีสุด	 รวมไปถึงน�าเสนอสื่อที่หลากหลายให้กับผู้ลงโฆษณา	 เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
กระจายความเสี่ยงไม่ให้ขึ้นอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง	
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  1.7. ควำมเสี่ยงจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างพิจารณา	โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับ	 
General	Data	Protection	Regulation	(GDPR)	ซึ่งมีผลต่อบริการหลาย	ๆ	ด้านของบริษัท	เช่น	การบริการข้อมูลบนเว็บไซต์	 
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งข้อมูล	 หรือเชิญร่วมงานสัมมนาต่าง	 ๆ	 จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลถึงสิ่งที่ถูกบันทึกไว	้
และได้รับความยินยอม	

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 	 บริษัทเริ่มศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง	 พร้อมระบุรายละเอียดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	 
และได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าว	และท�าให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

  1.8. ควำมเสี่ยงจำกกำรคุกคำมทำงข้อมูลของบริษัท

 	 เนื่องจากข้อมูลลูกค้า	 ข้อมูลด้านการเงิน	 และข้อมูลอื่น	 ๆ	 เป็นสิ่งที่มีค่าในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 
มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้คุกคามข้อมูลขององค์กรต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 และมีแนวโน้มจะเข้าถึงข้อมูลส�าคัญขององค์กรธุรกิจ	 ดังนั้นบริษัท 
อาจได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากภายนอก	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้	

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 	 บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านการคุกคามข้อมูลด้วยการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต	 
รวมถึงการก�าหนดกฎระเบียบในการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของพนักงาน	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล	

 2. ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงอ้อม

  2.1. ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้อง 

 	 เนือ่งจากบรษิทัประกอบธรุกจิด้านสือ่	 ไม่ว่าจะเป็นสือ่สิง่พิมพ์หรอืสือ่ดจิิทลั	 โดยเนือ้หาทีใ่ช้ในการผลติสือ่มาจากแหล่งข่าว	
หนงัสือ	และบทความทีเ่ขียนโดยกองบรรณาธกิารและนกัเขยีนอสิระ	รวมทัง้การแปลจากบทความต่างประเทศ		ท�าให้อาจมคีวามเสีย่ง
จากการถูกฟ้องร้อง	ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์	หรือบทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 	 บริษทัได้มีการจดัท�าข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์	เพือ่เป็นกรอบให้พนกังานยดึถอืปฏบิตั	ิและมกีาร
จัดฝึกอบรม	โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการ	เพื่อให้ทราบความเสี่ยง	รวมถึงกรณีที่อาจ
เข้าข่ายการละเมิดลขิสทิธิห์รอืหม่ินประมาท	เพ่ือเป็นการป้องกนัในระดบัหนึง่	ส�าหรบันกัเขยีนอสิระ	บรษิทัมกีารระบใุนสญัญาหรอื
เอกสารให้นักเขียนอิสระทราบถึงความเสี่ยงและยืนยันว่า	 ผลงานของตนมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด	 หากมีปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดข้ึน	 ผู้เขียนยินดีที่จะร่วมเข้าต่อสู้คดีความและรับผิดชอบค่าเสียหายถ้าเกิดการละเมิดจริง	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ซื้อ
ประกันภัยทางวิชาชีพ	เพื่อลดผลกระทบหากโดนฟ้องร้อง

  2.2. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 	 ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561	ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ประกอบด้วย
นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	44.28	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว	สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ในเรื่องที่กฎหมายก�าหนด	หรือข้อบังคับของบริษัท	ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และมีสิทธิ์ออกเสียง		เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ	25	ส�าหรับการใช้สิทธิ์ใน
การคัดค้านในมติต่าง	ๆ	ได้	ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้	

	 	 นอกจากนี้	บริษัท	แอพซีลอน	เวนเจอร์ส	พีทีอี	แอลทีดี	ถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	20.05	(รายละเอียดหน้า	35)	ทั้งนี้	หาก 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์มี
การออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน	จะมีสิทธิ์ออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ	64.33	ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจ
ในการควบคมุบรษิทั	และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัได้เกอืบทกุเรือ่ง	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการ	หรอืการขอมติ
ในเรือ่งอืน่ท่ีต้องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืข้อบงัคบัของบรษิทั	ก�าหนดให้ต้องได้
รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยง	 จากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล	เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา		
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  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  บริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาท�าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อตรวจสอบ	พิจารณา	และกลั่นกรอง 
มิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัท

  2.3. ควำมเสี่ยงจำกกำรจลำจล และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ

 	 การจลาจลและภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถก�าหนดหรอืคาดการณ์ได้	ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อาจส่งผลต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม	 อย่างไรก็ดี	 ถ้ามีการเตรียมพร้อมและวางแผนล่วงหน้า	 อาจสามารถหาวิธีลด
ความรุนแรง	หรือบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 	 บริษัทได้จัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจในภาวะฉุกเฉินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 โดยแผนระยะสั้นคือการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
ส�ารองในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้ามาปฏิบตังิานทีบ่รษิทัได้	ส่วนแผนระยะยาวนัน้	บรษิทัได้ลงทนุในระบบไอซทีสี�าหรับการส�ารองข้อมลู
ของบริษัท	 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน	ณ	 ที่ท�าการของบริษัท	 จะสามารถย้ายการท�างานไปยังสถานที่อื่น	 และปฏิบัติงาน 
ต่อเนื่องได้ทันที
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โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

รายชี่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วย

 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล	อย่างไรกต็าม	
บรษิทัอาจก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้	หากบรษิทัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเงนิก�าไรสทุธิ
จ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป
	 ในปี	2561	บริษัทงดจ่ายเงินปันผล	เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

*	คัสโตเดียน	ของ	บริษัท	แอพซีลอน	เวนเจอร์ส	พีทีอี	แอลทีดี	ซึ่งถือหุ้นโดย	Keppel	Telecommunications	&	Transportation	Ltd	
			(“Keppel	T&T”)	ในสัดส่วนร้อยละ	100.00	

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

1.	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ

2.	BNP	Paribas	Wealth	Management	Singapore	Branch*

3.	นายฉัตรชัย	ส่องแสงเจริญ

4.	นายณรงค์ชัย	สิมะโรจน์

5.	นางยุวดี	จอมพิทักษ์

6.	นางสาวพัชรา	เกียรตินันทวิมล

7.	นายสาธิต	เชียงทอง

8.	นางนัฐลดา	พรมมี

9.	นางสาวอัญชลี	วรรณวิทยาภา

10.	นายสุภัทร	แก้วก�าพล

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

        รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนหุ้น

206,338,000

93,432,000

12,500,000

8,070,000

6,700,000

4,229,300

2,854,600

2,371,700

1,930,000

1,712,700

125,861,700

466,000,000

ร้อยละ

44.28

20.05

2.68

1.73

1.44

0.91

0.61

0.51

0.41

0.37

27.01

100.00

44.28%
มินทร์ อิงค์ธเนศผู้ถือหุ้นรายย่อย

แอพซีลอนเวนเจอร์ส 

35.67%

20.05%



รายงานประจำาปี 256136 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ 
บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกลยุทธ ์
และสนับสนุน

ฝ่ายบัญช ี
การเงิน  

และบริหาร 
งานบุคคล

ฝ่ายผลิตสื่อ 
ธุรกิจ

ฝ่ายบริการ
ดิจิทัล

ฝ่ายกิจกรรม 
และงานแสดง 

สินค้า

ฝ่ายผลิตสื่อ 
ไอซีที

ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ฝ่าย 
ครีเอทีฟ

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน
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คณะกรรมกำรบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

	 โครงสร้างการจัดการของบรษัิท	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทั	 และคณะกรรมการชดุย่อย	ณ	วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	2561	 
คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	7	ท่าน	ดังนี้

	 นายชาญชัย	บุณยสุรกุล

	 นายมนู	เลียวไพโรจน์	หรือ	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	หรือ	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	หรือ	นายประยูร		รัตนไชยานนท์	กรรมการ
สองในสี่คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

	 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ส�าหรับปี	2561

	 กรรมการที่ออกจากต�าแหน่งระหว่างปี	2561	มีจ�านวน	1	ท่าน	ดังนี้

1.	นายมนู	เลียวไพโรจน์

2.	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส

4.	นายประยูร	รัตนไชยานนท์

5.	ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง

6.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ

7.	นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ

1.	นายมนู	เลียวไพโรจน์
2.	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ
3.	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส
4.	นายประยูร	รัตนไชยานนท์
5.	ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง
6.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ
7.	นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ
8.	นายปฐม	อินทโรดม*

5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/4

-
-

4/4
-
-

4/4
4/4
4/4

2/2
2/2
2/2

1/1
1/1
1/1

1.	นายปฐม	อินทโรดม

ประธานกรรมการ

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/	

กรรมการบรรษทภิบาล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/	
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภบิาล	เนือ่งจาก
ติดภารกจิอืน่	ต้ังแต่วนัท่ี	30	พฤศจกิายน	2561

ชื่อ-นำมสกุล

รำยชื่อคณะกรรมกำร

ชื่อ-นำมสกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนกำรจัดประชุมต่อปี

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัท
(จ�ำนวน 8 ท่ำน)

5 ครั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
(จ�ำนวน 3 ท่ำน)

4 ครั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
(จ�ำนวน 3 ท่ำน)

2 ครั้ง

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
 (จ�ำนวน 3 ท่ำน)

1 ครั้ง

*นายปฐม	 อินทโรดม	 ลาออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/	 กรรมการบรรษัทภิบาล	 
		เนื่องจากติดภารกิจอื่น	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561



รายงานประจำาปี 256138 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์
และข้อบงัคบัของบรษิทั	ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นทีช่อบด้วยกฎหมาย	ด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ	และระมดัระวงัรกัษา 
ผลประโยชน์ของบริษัท	โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้	ดังนี้	

	 1.	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

	 2.	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	 เดือนต่อครั้ง	รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ

ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 3.	จดัให้มกีารท�างบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบริษทั	ณ	วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั	
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว	และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 4.	คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน	หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได้	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท	 หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล 
ดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร	และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร	ซึง่คณะ
กรรมการบริษัทอาจยกเลิก	 เพิกถอน	 เปลี่ยนแปลง	 หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้น	 ๆ	 ได้เมื่อเห็น
สมควร

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร	 มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ	 โดยมี 
รายละเอยีดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร	ซึง่การมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มลัีกษณะ
เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา	 และอนุมัติรายการที่ตน	 หรือบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	และอนุมัติไว้แล้ว	

	 5.	 ก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง	 นโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณของบริษัท	 ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหาร	หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย	เว้นแต่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี	้คณะกรรมการบรษิทัต้องได้รบัมตอินมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนการด�าเนนิการ	อนัได้แก่	เรือ่งทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การขายหรือโอนกิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น	 หรือการซ้ือหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัยงัมขีอบเขต	หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์	
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 6.		พจิารณาโครงสร้างการบริหารงาน	แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร	ผูจ้ดัการใหญ่	และคณะกรรมการอืน่ตามความ
เหมาะสม	

	 7.	ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 8.	กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	 หรือเข้า

เป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญั	หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	หรอืเป็นกรรมการของบรษิทั
เอกชน	หรอืบรษิทัมหาชนอ่ืน	ทีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทั	เว้นแต่
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

	 9.	กรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า	 หากมส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม	 ในสญัญาทีบ่รษิทัท�าขึน้	
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

 10.		จดัให้มกีารประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ	และประเมนิผลงานประจ�าปีของผูบ้รหิารสูงสดุ	(CEO)	ของ
องค์กร
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กรรมกำรอิสระ

อ�ำนำจ หน้ำที่ และบทบำทของประธำนกรรมกำร

	 นยิามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัได้ก�าหนดไว้เทยีบเท่ากบัข้อก�าหนดข้ันต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้

	 กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น	 ท�าหน้าที่คุ้มครอง 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั	และสามารถช่วยดแูลไม่ให้เกดิรายการท่ีมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	โดยมีคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง	ดังนี้

 1.		ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ	1	ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

	 2.		ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 3.		เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม

	 4.		ต้องไม่เป็นญาตสินทิหรอืเป็นบคุคลซึง่รบัหรอืมผีลประโยชน์ร่วมกบัผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

	 5.		ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิทีม่สีาระส�าคญักบับรษิทั	ซ่ึงสามารถมอีทิธพิลต่อการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ

	 6.		ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 7.		ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบรษิทั	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 8.		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ	ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

	 9.		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

	 10.		ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 เพื่อให้การแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ในเร่ืองการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน	
บริษัทจึงก�าหนดให้ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบริหาร	 และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน	 โดยประธาน
กรรมการมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้

	 1.	เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และการประชมุผูถ้อืหุน้	ตลอดจน

มบีทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่

	 2.	มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

	 3.	สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	 ตามขอบเขตอ�านาจ	 หน้าที่	 
ความรับผิดชอบ	และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 4.	ดูแล	ตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่	ๆ 	ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ทีก่�าหนดไว้

	 5.	เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณทีีท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั	มกีารลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสยีงท้ังสองฝ่ายเท่ากนั
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คณะกรรมกำรชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	 4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงาน
เฉพาะเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ดังนี้

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 นางสาวศดารินทน์	จันทะกุล
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน	(รายไตรมาส	และประจ�าปี)	ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
	 2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน	และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม	มีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	
	 3.	สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง	
	 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
	 	 (ก)		ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 	 (ข)		ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 	 (ค)		ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 (ง)		ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (จ)		ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (ฉ)		จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 	 (ช)		ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)
	 	 (ซ)		 รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
	 7.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้บรษิทัแจ้งมตเิปลีย่นแปลงหน้าท่ี	และจดัท�ารายช่ือและขอบเขต
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง	ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	และน�าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน	3	วันท�าการ	นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 โดยวิธีการตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงาน
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั	สมาชกิประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย	3	ท่าน	ดงันี้

1.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ*
2.	นอ.	พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ
3.	นายปฐม	อินทโรดม**

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

*	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน	
**	นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561																
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

	 นางสาวแอน	เสียงสมบัติดี
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

	 คณะกรรมการบริหารมอี�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกต	ิการก�าหนด
นโยบาย	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงสร้างการบริหาร	และอ�านาจการบริหารต่าง	ๆ	ของบริษัท	หลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ	และ/หรือให้ความเห็นชอบ	ตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท	ตามนโยบายที่ก�าหนด	โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้	ดังนี้
	 1.		พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ	 ก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ	ทั้งนี้	 ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน	และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
	 2.		อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอ�านาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
	 3.		อนมุติัการใช้จ่ายเงนิลงทนุทีส่�าคญั	ๆ 	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ตามทีจ่ะได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
	 4.		เป็นคณะทีป่รกึษาให้ฝ่ายจดัการในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายด้านการเงนิ	การตลาด	การบรหิารงานบคุคล	และด้านการปฏบิตักิาร
อื่น	ๆ	
	 5.	อ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงิน
	 	 5.1.	กรณทีีก่�าหนดไว้ในแผนธรุกจิ	หรอืงบประมาณประจ�าปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิว้แล้ว	คณะกรรมการบรหิารสามารถ
ด�าเนินการได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
	 	 5.2.	กรณีท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ตามข้อ	5.1	ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินในวงเงิน 
ไม่เกิน	 20	 ล้านบาท	 โดยอ�านาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจ	 
การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน	 หรือสินทรัพย์ถาวร	 การกู้ยืมเงิน	 การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	 รวมถึงการให้หลักประกัน	 เป็นต้น	 และ 
ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
	 6.		ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 ทั้งนี้	อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง	หรือรายการใดที่คณะกรรมการ
บริหาร	หรือบคุคลทีเ่กีย่วโยงกบัคณะกรรมการบรหิารมส่ีวนได้เสยี	หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดขดัแย้งกบับรษิทั	หรือบรษิทัย่อย	
(ถ้าม)ี	 ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	 และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท	 หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�าหนด	เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

2. คณะกรรมกำรบริหำร  ประธานกรรมการบรหิาร	และผูจ้ดัการใหญ่	แต่งตัง้และก�ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบรษิทั	ท�าหน้าที่
บริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 นโยบายและกลยุทธ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้และรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	6	ท่าน	ดังนี้

1.	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ
2.	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส
3.	นายธนิต	แกล้วเดชศรี
4.	นายพรชัย	จันทรศุภแสง
5.	นายบุญเลิศ	นราไท
6.	นางสาวพรปวีณ์	สหวัฒนพงศ์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ	
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการดิจิทัล
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง



รายงานประจำาปี 256142 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 นางสาวศดารินทน์	จันทะกุล
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 1. กำรสรรหำ

	 	 1.1.		ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท	 กรรมการชุดย่อย	 และผู้จัดการใหญ่	 โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ�านวน	โครงสร้าง	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท	และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
	 	 1.2	.	พิจารณาสรรหา	คัดเลือก	และเสนอบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	
	 	 1.3	.	ให้ค�าชีแ้จง	และตอบค�าถามใด	ๆ 	เกีย่วกบัการสรรหากรรมการบรษิทัต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ในนามของคณะกรรมการบรษิทั	
	 	 1.4	.	ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 2. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 	 2.1	.	จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
	 	 2.2	.	พจิารณาค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสม	ทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบตวัเงนิและมใิช่ตัวเงนิของคณะกรรมการบรษิทั	โดยการพจิารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และผลงาน	 เพ่ือเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	
	 	 2.3	.	ให้ค�าชี้แจง	และตอบค�าถามใด	ๆ	เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในนามของคณะกรรมการบริษัท	
	 	 2.4	.	ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 กำรสรรหำกรรมกำร

	 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ
ที่หลากหลาย	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน	อันจะช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณา
ตัดสินใจเร่ืองต่าง	 ๆ	 และมีคุณสมบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 จากนั้นคณะกรรมการ
บรษิทัจะพจิารณาบคุคลตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ	หากเหน็ชอบกจ็ะน�ารายชือ่คณะกรรมการบรษิทั
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน
	 ทั้งนี้	กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	และ	ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง

 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	เป็นผูท้�าหน้าทีพ่จิารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	โดยแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้พจิารณาถงึผลการปฏบิตังิาน	ประสบการณ์	
ภาระหน้าที	่และความรบัผดิชอบของกรรมการ	โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบับรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั	หรอืใกล้เคยีงบรษิทั	
เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา	จากนัน้คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา	หากเหน็ชอบก็จะน�าค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	 ของจ�านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน	 แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการและ 
ผู้บริหารอย่างน้อย	3	คน	โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ	ดังนี้

1	.นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ
2.	นอ.	พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ
3.	นายปฐม	อินทโรดม*

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

*	นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561



ANNUAL REPORT 2018 43ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 นางสาวศดารินทน์	จันทะกุล
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

	 1.	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งข้ึน	 รวมทั้งผู้บริหาร	 และ
พนักงาน	ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
	 2.		ก�าหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญ	ๆ	ของบริษัท	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
	 3.	ทบทวนนโยบาย	หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอ	
	 4.	เสนอแนะข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	ข้อพงึปฏบิตัทิีด่แีก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทั	
	 5.	ดูแลให้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีผลในทางปฏิบัติมีความต่อเนื่องและเหมาะสม	
	 6.	รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ	 และข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
	 7.		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 ในปี	 2561	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	 5	 คร้ัง	 โดยประธานกรรมการจะก�าหนด
ระเบยีบวาระการประชุม	อย่างไรกด็	ีกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่งเข้าวาระการประชมุได้ตามข้ันตอนและวธิกีารทีก่�าหนด	โดย
บรษิทัได้จดัเอกสารการประชมุในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า	ซึง่อ�านวยความสะดวกและลดการใช้เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม	นอกจากนี้คณะกรรมบริษัทได้ก�าหนดนโยบายว่า	กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท	จะต้องออกจากที่ประชุม	และงดออกเสียงเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น	ๆ	ในการประชุมจะมีการ
พิจารณางบการเงินของบริษัท	และติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ก�าหนดไว้	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะ	และประเมินผู้จัดการใหญ่

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที	่5/2561	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561	บริษัทจะมีการน�าเสนอพิจารณาวาระทบทวน	และ
อนุมัติวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนธุรกิจ	งบการลงทุน	และงบประมาณประจ�าปี	ในที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบให้
มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ	โดยเริ่มหลังจากการประชุมคณะกรรมบริษัท	เพื่ออภิปราย
ปัญหาท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยมีการแจ้งให้ผู้จัดใหญ่ทราบ	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนิน
การเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว

	 	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2561	
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	

	 รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย	(หน้า	74-77)

4. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	และ/หรอืกรรมการทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหารอย่างน้อย	3	คน	โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ	และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ดังนี้

1.	นอ.	พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ
2.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ
3.	นายปฐม	อินทโรดม*

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

*	นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการบรรษัทภิบาล	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561																



รายงานประจำาปี 256144 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั	โดยมแีนวทางการพจิารณาค่าตอบแทน	ดงันี้
	 1.	ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น	2	ส่วน	คอื	ค่าตอบแทนรายเดอืน	และค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ตามจ�านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุจรงิ 
สทิธปิระโยชน์อ่ืนไม่มี
	 2.	ก�าหนดค่าตอบแทนโดยค�านึงถงึหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	ความเหมาะสม	และสอดคล้องกับผลการปฏิบตังิาน	ผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัท	โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	ซึ่งมีขนาดของธุรกิจและความเสี่ยงในการ
ด�าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน	
	 3.	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	 จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	 จะต้องได้รับ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

	 โดยค่าตอบแทนในปี	2561	บริษัทได้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	18	เมษายน	2561	โดยที่ประชุม
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี	2560

	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย	

1.	นายมนู	เลียวไพโรจน์	(1)

2.	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	(2)

3.	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	(2)

4.	นายประยูร	รัตนไชยานนท์

5.	ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง	(2)

6.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ

7.	นอ.	พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ

8.	นายปฐม	อินทโรดม	(3)

9.	นายนฤตม์	เทอดสถีรศักดิ์	(4)

รวม

ประธานกรรมการ

กรรมการ	
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบรรษัทภิบาล

2,425,000

25,000
-

25,000

265,000

20,000

265,000
360,000
15,000
5,000

265,000
240,000
15,000
5,000

240,000
220,000
10,000
5,000

-
-
-
-

4,405,000

2,420,000

20,000
-

20,000

260,000

15,000

260,000
360,000
5,000

-

255,000
240,000
5,000

-

260,000
34,667

-
-

165,000
160,000
5,000

-

4,484,667

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง
ค่ำตอบแทนรวม (บำท/ปี)

ปี 2561 ปี 2560



ANNUAL REPORT 2018 45ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 

หมายเหตุ	:	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประกอบด้วย
	 	 	 -คณะกรรมการบริษัท:	ค่าตอบแทนรายเดือน	และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000	บาท
	 	 	 -คณะกรรมการตรวจสอบ:	ค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
	 	 	 -คณะกรรมการสรรหาฯ:	ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน	มีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000	บาท
	 	 	 -คณะกรรมการบรรษัทภิบาล:	ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน	มีค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000	บาท

	 	 	 (1)		นายมน	ูเลยีวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	ขอลดค่าตอบแทนรายเดอืนลง	73,000	บาท	จากเดมิเดอืนละ	273,000	บาท	ลดลงเหลือ	200,000	
บาท/เดือน	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2559-ธันวาคม	2561	

	 	 	 (2)		นายมนิทร์	องิค์ธเนศ	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส	และดร.	ววิสนั	เตยีว	ยอง	เพง็	เสนอทีจ่ะไม่รบัค่าตอบแทนรายเดอืนจากการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	

	 	 	 (3)		นายปฐม	อินทโรดม	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	จนเมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2560	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	กรรมการ
ตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทนนายนฤตม์	เทอดสถรีศกัดิ	์ทีล่าออกตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่4/2560	
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2561	นายปฐม	อินทโรดม	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการบรรษัทภิบาล	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561	เนื่องจากติดภารกิจอื่น

	 	 	 (4)		นายนฤตม์	เทอดสถีรศักดิ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560

	 	 	 ในปี	2561	ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
	 คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดกรอบแนวทางการก�าหนดหลกัเกณฑ์การปรบัข้ึนเงนิเดอืนประจ�าปีและโบนสัของ 
ผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหาร	 สอดคล้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยค่าตอบแทนของผู้จัดการใหญ่จะพิจารณา
จากความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	ความเหมาะสมตามภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงาน	ตาม	
KPI	ที่ก�าหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยประธานกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการท�างานของ
ผู้จัดการใหญ่	ส�าหรับผู้บริหาร	ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	โดยก�าหนดเป้าหมายและ	KPI	
อย่างชัดเจน	รวมถึง	ความรับผิดชอบ	ความสามารถในการวางแผน	การมอบหมายติดตามงาน	การตัดสินใจ	การแก้ไขปัญหา	
ความสามารถในการพัฒนาทีมงาน	และความซื่อสัตย์สุจริต

	 ค่าตอบแทนรวมของผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหาร	4	รายแรก	และผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร	รายที่	4	ทุกราย	ในรูปตัวเงิน	

*	สวัสดิการ	รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	ปี	2561	จ�านวน	6	ราย	เป็นเงิน	268,701	บาท	และในปี	2560	จ�านวน	6	ราย	 
			เป็นเงิน	254,097	บาท 

เงินเดือน	และสวัสดิการ* 6 8,232,881 6 7,881,129

ประเภทของค่ำตอบแทน
ปี 2560ปี 2561

จ�ำนวนรำยจ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงนิ (บำท/ปี)จ�ำนวนเงนิ (บำท/ปี)

หมายเหตุ:	นายมินทร์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร	ขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลง	100,000	บาท	จากเดิมเดือนละ	220,500	บาท	ลดลงเหลือ	
120,500	บาท/เดือน	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2557-มีนาคม	2559	ในปี	2559	ได้มีการขอลดค่าตอบแทนรายเดือนลงเหลือ	150,000	บาท	แต่เสนอไม่ขอรับ
เงินเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน	2559	–	ธันวาคม	2561	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท
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ค่ำตอบแทนพนักงำน

บุคลำกร

	 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	โดยค�านงึ
ถงึความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ	 ค่าครองชีพ	 และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 โดยบริษัทได้น�า
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	บริษัทได้จัด
สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น	ๆ	นอกเหนือจากเงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน	เช่น	ค่าประกัน
สุขภาพหมู่	ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี	ค่าประกันวิชาชีพ	เป็นต้น

	 ค่าตอบแทนของพนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ในรูปตัวเงิน		

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน	72	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหาร)	แบ่งเป็นพนักงานประจ�า	 
จ�านวน	72	คน	และพนักงานชั่วคราว	-	คน	ดังนี้

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

	 -ไม่ม-ี

*	 สวัสดิการ	 รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน	 ในปี	 2561	 จ�านวน	 45	 ราย	 เป็นเงิน	 801,740	 บาท	 และในปี	 2560	 จ�านวน	 59	 ราย		 
			เป็นเงิน	839,159		บาท

เงินเดือน	โบนัส	และสวัสดิการ*

ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน
ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
ฝ่ายครีเอทีฟ
ฝ่ายผลิตสื่อและคอนเทนต์
ฝ่ายบริการดิจิทัล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชี	การเงิน	และบริหารงานบุคคล	

รวม

72

4
5
7
15
25
2
14

72

4
5
7
15
25
2
14

72

-
-
-
-
-
-
-

-

37,604,528 72 36,227,406

ประเภทของค่ำตอบแทน

ฝ่ำย พนักงำนประจ�ำ (คน) พนักงำนชั่วครำว (คน) รวม (คน)

ปี 2560ปี 2561

จ�ำนวนรำยจ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงนิ (บำท/ปี)จ�ำนวนเงนิ (บำท/ปี)
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นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
	 บริษัทให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	และความช�านาญ	 
รวมทัง้ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนกังานในทกุระดบั	ทัง้นี	้บรษิทัส่งเสรมิให้บคุลากรสามารถพฒันาความรูค้วามช�านาญ
จากการปฏิบตังิานจรงิ	(On	the	Job	Training)	โดยพนกังานทีเ่ข้าใหม่จะมหีวัหน้างานในแต่ละสายงานท�าหน้าทีฝึ่กสอนงานในสายงาน
นัน้	ๆ 	รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน	โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน
อยู่เป็นประจ�า	บรษิทัพจิารณาจัดส่งพนกังานและผูบ้ริหารในสายงานต่าง	ๆ	เข้าร่วมการอบรมและสมัมนาในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม	 นอกจากนี้	 บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ	 เพื่อน�า
เทคโนโลยี	วิวัฒนาการใหม่	ๆ	มาพัฒนา	ปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

	 ในปี	2561	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง	บรษิทัได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมพนกังานให้รองรบัการเปลีย่นแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อ	โดยจัดให้มีการอบรมทางด้านสื่อสังคมออนไลน์	SEO	และการบริหารทีมงาน	 
การปรับตัวขององค์กรและทีมงานในยุคดิจิทัล	 เป็นต้น	บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
ส�านักงาน	โดยเฉลี่ย	8.14	ชั่วโมงต่อพนักงาน	1	ท่าน
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
	 บรษิทัก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานอย่างโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ	
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งประกอบด้วย	5	หมวด	ดังนี้

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทตระหนักว่า	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท	ดังนั้น	บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย	
และเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัอย่างครบถ้วน	เช่น	สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น	สทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	สทิธิ
ในการแสดงความคิดเห็น	 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ 
คดัเลือกเป็นกรรมการบรษิทั	สทิธใินการลงคะแนนเสยีงเพือ่แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ	ผูส้อบบญัช	ีการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผู้สอบบัญชี	การพิจารณาส่วนแบ่งในผลก�าไร	เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท	และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอ	
รวดเร็ว	ครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

	 บริษัทก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ	1	ครั้ง	 โดยในปี	2561	ก�าหนดจัดเมื่อวันที่	 18	 เมษายน	2561	ซึ่งการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลาท่ีค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น	 รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม	 โดย
เลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง	มีสถานที่จอดรถเพียงพอ	และรถโดยสารสาธารณะผ่าน

 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า	 รวมท้ังการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ในระหว่างวันที่	1-31	ธันวาคม	2560	ทั้งนี้	ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม	หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	เป็นการล่วงหน้า

 บรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดข้อมลูวาระการประชมุทัง้หมดทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัเรือ่ง
ที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม	 รวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ	 โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล	 รายละเอียด
ของเนือ้หาแต่ละวาระ	และความเหน็ของคณะกรรมการ	พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	และรายชือ่
ของกรรมการอสิระ	พร้อมทัง้ค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ	เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถเลือกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชุมแทนได้	
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานท่ีประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	 21	 วัน	 และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว 
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั	ที	่http://www.aripplc.com	ล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วนัก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้	และท�าการลงประกาศ
โฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ผ่านหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง	3	วันก่อนวันประชุม

 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัทได้น�าระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	มาใช้ในการนับคะแนนเสียง	เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวล
ผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้	จดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอ	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม	รวมทั้งการลงทะเบียน	 โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า	20	นาที/ราย	หรือต่อ	1	 ใบมอบ
ฉันทะ	 และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ	 ทั้งนี้	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เม่ือเริ่มประชุม
เลขานกุารบรษิทัได้มกีารประกาศแจ้งจ�านวน/สดัส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุแทน	โดย
แยกรายการกันอย่างชัดเจน	 รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 โดยสิทธิการออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง	 ในระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกค�าถามค�าตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือ
เชิญประชุม	 และเพื่อความโปร่งใส	 ตามนโยบายการก�ากับการดูแลกิจการที่ดี	 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนเข้าร่วม
เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย	ส�าหรับผลการประชุม	บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	โดยระบุผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ	แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	“งดออกเสียง”	และ“บัตรเสีย”	โดยจัดส่งใน
รูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน	ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น	 และท�าการ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 พร้อมทั้งได้ 
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน	14	วันหลังวันประชุม	และสื่อวีดิทัศน์ที่บันทึกการประชุม
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 หมวดที่ 2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

	 บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ในปี	2561	ดังนี้	
	 1.	ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุน้ทีต่นม	ีสทิธกิารลงเสยีงลงคะแนน	1	หุน้สามญัต่อ	1	เสยีง	สทิธกิารมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนตน	
	 2.	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ	และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี	2561	ตั้งแต่วันที่	1-31	ธันวาคม	2560	ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	3	 เดือน	ตามนโยบายบริษัท	โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนบนเว็บไซต์ของบริษัท	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 3.	บรษิทัเผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง	ๆ 	ทางเวบ็ไซต์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม	30	วัน	และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันประชุม	21	วัน	
	 4.	กรณผีูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	บรษิทัได้ท�าการจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ	ข.	ไปพร้อมกบัจดหมายเชญิประชมุ	
โดยชี้แจงวิธีการเอกสารและหลักฐานในการมอบฉันทะ	 ทั้งนี้	 บริษัทเสนอช่ือกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็น 
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่		นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ	และนายปฐม	อินทโรดม
	 5.	ในการด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา	
	 6.	บริษัทจัดให้มีนโยบายและแจ้งช่วงเวลางดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน	 30	 วัน	 ให้กรรมการและ 
ผู้บริหารตามเกณฑ์	ก.ล.ต.	ทราบ	ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	 7.	บริษัทจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร	อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และได้น�าเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 บริษัทไม่เคยได้รับการตักเตือนในการไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบจากเลขานุการบริษัท
	 8.	เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับต�าแหน่งใหม่ใด	ๆ 	ของกรรมการบริษัท	จะน�าเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้	ก.ล.ต.	ทราบเพื่อ
ให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ
	 9.	บรษิทัไม่มกีารให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิกบับรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย	โครงสร้างการถอืหุน้ไม่มกีารถอืหุน้ไขว้ในกลุม่
บริษัท	และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทคืน

 หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 และได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 เพื่อให้ความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี	้ คู่แข่ง	 ตลอดจน
สาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม	 และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่งคั่ง	 
สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการม่ันใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ 
การคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยดี	และค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

 แนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • ผูถ้อืหุน้/ นกัลงทนุ :	บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิทีม่ผีลการด�าเนนิงานทีด่	ีมกีารเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง	เพือ่ให้เกดิการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	โดยยึดถือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสและเชื่อถือได้
ต่อผู้ถือหุ้น
 บรษิทัได้ผลคะแนนคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	อยูท่ี	่98/100	และผลส�ารวจโครงการการก�ากบัดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2561	อยู่ที่	85%

 • ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ	และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสม	รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี	โดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสินค้า/บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	เปิด
เผยข่าวสารข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้า/บรกิารอย่างครบถ้วน	ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า	และไม่น�าข้อมลูไปใช้ในทางทีไ่ม่ถกูต้อง	และให้
ค�าแนะน�า	ปรึกษา	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด	
	 ในปี	2561	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด	ๆ	จากลูกค้า



รายงานประจำาปี 256150 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

 • คู่ค้า :	 บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน	หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 และด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและมุ่งสู่ความ
ส�าเร็จในการท�าธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัด	โปร่งใส	
ตรวจสอบได้	และมีประสิทธิภาพ	
	 ในปี	 2561	 บริษัทจัดซ้ือสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยจัดให้มีการเปรียบเทียบราคา	 เพ่ือให้เกิดความ 
เท่าเทียมกัน	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง	และฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ
จดัจ้างประจ�าทกุปี	ไม่พบประเดน็อะไรทีเ่ป็นสาระส�าคญัอนัเป็นเหตใุห้เชือ่ได้ว่าระบบการปฏบิตังิานและระบบการควบคมุภายในของ 
บริษัทฯ	ขาดประสิทธิภาพ

 • คูแ่ข่ง :	บรษิทัสนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม	ไม่ผกูขาด	หรอืก�าหนดให้คูค้่าต้องขายสนิค้า
ของบรษิทัเท่าน้ัน	และไม่มนีโยบายในการแข่งขนัทางการค้าโดยใช้วธิกีารใด	ๆ	ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคู่แข่งอย่างผดิกฎหมาย	และขัดต่อ
จริยธรรม	
	 ในปี	2561	บริษัทยึดหลักความเสมอภาค	และไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า	

 • เจ้าหนี้ :	 บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้	บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 ในปี	2561	บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้

 • พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด	 และเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท	 จึงให้ความ
ส�าคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึง	เพศ	สัญชาติ	เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือความเชื่อ	ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	
บริษัทส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	และพัฒนาศักยภาพ	ความรู้ความสามารถ	และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	บริษัทจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	การเลื่อนระดับ	การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็น
ธรรม	ความปลอดภัย	สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ถือเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	
	 ในปี	2561	บรษิทัท�าการปรบัปรงุแนวปฏบิตัทิีค่รอบคลมุถงึสทิธต่ิาง	ๆ 	และผลประโยชน์เกีย่วกบัการจ้างงานทีเ่ป็นธรรมอย่าง
สม�่าเสมอ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับตามระบบ	 KPI	 จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง

 • ชุมชนและสังคม : บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ซ่ึงต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม	สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	สังคม	รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานร่วมงานจิตอาสา	ในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม	
	 ในปี	2561	บริษัทและพนักงานร่วมงานจิตอาสา	งานประกวดภาพวาด	“การ์ดนี้เพื่อน้อง”	ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	
เด็กพิการ	ในการแข่งขันวาดภาพ	ระบายสี	ต่อเนื่องเป็นปีที่	16	และโครงการ	“สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

 • ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย :	บริษัทเชื่อมั่นว่า	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมเป็น
ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท	 จึงก�าหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
	 ในปี	 2561	 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย	 โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการให้ความ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	เช่น	อุบัติเหตุ	อัคคีภัย	แผ่นดินไหว	และการปฏิบัติตนในกรณีเกิดโรคระบาด	เพื่อสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน	ตลอดจนการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน	การพ่นยาฆ่าเชือ้โรค	และก�าจดัสตัว์
ที่เป็นพาหะน�าโรค	ในปี	2561	บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการหยุดงานจากการเจ็บป่วยในการท�างาน	

	 ด้านสิง่แวดล้อม	บรษัิทเข้าร่วมโครงการ	Care	the	bear	เป็นแบบอย่างของการจดังานอเีว้นท์ทีช่่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรปูธรรม	
โดยการจัดงานครั้งน้ีได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า	 หรือรถสาธารณะเพ่ือลดการใช้พลังงานจากการ 
เดินทาง	และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ	QR	Code	 เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน	งดใช้กล่องโฟม	
ซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อน	 และภาวะเรือนกระจก	 และ	 e-Brochure	 เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการพิมพ์ใบปลิวโฆษณา	
และเข้าร่วมกิจกรรม	mai	Forum	2018	เป็นการจัดท�าอีเวนท์แบบลดโลกร้อน	ชดเชยคาร์บอน	คือ	ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ในรูปแบบต่างๆ	 และมีการซื้อคาร์บอนชดเชยจากการจัดงานจ�านวนทั้งสิ้นจ�านวน	 24	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าท�าให้งาน	
mai	Forum	2018	เป็น	Carbon	Neutral	Event	ซึ่งรับรองโดย	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)
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 หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

	 1.	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึง	 และทันเวลา	 อาทิเป้าหมายระยะยาว
ของบริษัท	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 รายการระหว่างกัน	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	ๆ 	ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทั	รายงานประจ�าปีแบบแสดงรายการข้อมลูประจาปี	(56-1)	อกีทัง้อเีมลในการตดิต่อกบัผูร้บัผดิชอบทีเ่ก่ียวข้องในการติดต่อ
กับนักลงทุน	tarip@arip.co.th	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

	 2.	บริษัทได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป	และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	รายงานประจ�าปี	และเว็บไซต์ของบริษัท	

	 3.	 บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 
ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปี	(56-2)	โดยบรษิทัจดัส่งรายงานทางการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 และไม่มีรายการที่
ท�าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข	หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง	หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน	

	 4.	 บริษัทได้มีการเปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการอิสระ	 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ค่าตอบแทน	 จ�านวนครั้งของการประชุม	 จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา	 ประวัต ิ
คณะกรรมการ	ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี	(56-1)	และรายงานประจาปี	(56-2)	

	 5.	บริษัทจัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศ	และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
รวมถึงมีการพบปะให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม	

	 6.	บริษัทได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน	
เช่น	ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช	ีและของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	ทีถ่อืหลกัทรพัย์ในบรษิทั	รวมถงึรายงานการมส่ีวนได้ส่วน
เสียในที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส	 เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัท	 และสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งปี 
น�าเสนอในรายงานประจ�าปี

	 7.	บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท	และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารให้ทราบการถือหุ้น
อย่างชดัเจน	โดยคณะกรรมการมคีวามเข้าใจเรือ่งโครงสร้างความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมีผลกระทบต่ออ�านาจการควบคมุ
หรือการบริหารจัดการของบริษัท	

	 8.	 บริษัทมีการจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี	 โดยผู้สอบบัญช ี
ดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงเปิดเผยค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ๆ	ที่จ่ายให้กับผู้
สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี	

 ในปี	2561	บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินอย่างโปร่งใส	และภายในเวลาตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัท	
http://www.aripplc.com	และได้แสดงรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไว้ในรายงานประจ�าปี	รวมทัง้ได้เปิดเผยข้อมลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารโดยละเอยีดทัง้รปูแบบ	ลกัษณะ	
และจ�านวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1

 บริษัทได้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีปี	2561	ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับ
บริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดของความเป็นอิสระ	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	จ�านวนเงินรวม	1,100,000	บาท	ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

 กรรมการผู้บริหารระดับสูง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	 และผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วน

ได้เสีย	รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส	

	 ในปี	2561	ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	จึงไม่มีการแจ้งซื้อขายต่อเลขานุการบริษัท	
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีระดับสูง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ

ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง จ�ำนวนหุ้นที่ถือ กำรเปลี่ยนแปลง จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 1 ม.ค. 2561 (+)เพิ่มขึ้น  (-)ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2561

1.นายมนู	เลียวไพโรจน์

2.นายมินทร์	อิงค์ธเนศ

3.นางเอื้อมพร	ปัญญาใส

4.นายประยูร	รัตนไชยานนท์

5.ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง

6.นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ

7.น.อ.พญ.อิศรญา	สุขเจริญ

8.นายปฐม	อินทโรดม

9.น.ส.พรปวีณ์	สหวัฒนพงศ์

10.นายพรชัย	จันทรศุภแสง

11.นายธนิต	แกล้วเดชศรี

12.นายบุญเลิศ	นราไท

13.นางสาวนงลักษณ์	งามข�า

780,000

206,338,000

-

1,064,400

375,000

750,000

950,000

884,800

394,800

25,000

-

600

-

780,000

206,338,000

-

1,064,400

375,000

750,000

950,000

884,800

394,800

25,000

-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ/	ประธานกรรมการ

กรรมการ/	ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/	ผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/	 ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ/	ประธานกรรมการสรรหาฯ/ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอสิระ/	กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการสรรหาฯ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอสิระ/	กรรมการตรวจสอบ/	
กรรมการสรรหาฯ/
กรรมการบรรษัทภบิาล 

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้าน	ทักษะ	 ประสบการณ์	 ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	เพศ	อายุ	และมีกรรมการบริหาร	อย่างน้อย	1	ท่าน	ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท	โดย
คณะกรรมการจะเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร	ตลอดจนมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูล	
ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท	

	 	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า	3	ท่าน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	7	ท่าน	แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	
2	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	28.57	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	5	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	71.43	ซึ่งรวมกรรมการอิสระจ�านวน	
2	ท่าน	เนื่องจากนายปฐม	อินทโรดม	กรรมการอิสระได้ลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561	จึงท�าให้กรรมการ
อิสระของบริษัทไม่ถึง	 3	 ท่าน	 ซึ่งไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ด�ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน	 ทางคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการสรรหาฯ	จะด�าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระทดแทนกรรมการที่ลาออก
ไปให้แล้วเสร็จภายใน	90	วันตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	 4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการ
ด�าเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญ	 และช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 (โครงสร้างการจัดการหน้า	 36) 

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้จัดการใหญ่เป็นประจ�าทุกปี	 ในปี	
2561	บรษิทัได้จัดท�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ	และแบบประเมนิผลงานของ	CEO	โดยจดัส่งให้เลขานกุารบริษทั
รวบรวมผลการประเมิน	และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจากกรรมการบริษัท		อาทิ	แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	
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 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

	 คณะกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	บรษิทัจะมีการเสนอชือ่กรรมการบรษิทัทีอ่อกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ	1	ใน	3	ของกรรมการ	โดยกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้	จะเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

	 กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	อาจได้รับการ
แต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง	 การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า	30	วัน	โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ	พร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	ปี	 กรรมการสรรหาฯ	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	
อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง	

	 กรรมการบรรษทัภบิาลมวีาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจ�านวน
หนึ่งของบริษัท	 และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล	
ทั้งนี้	กรรมการที่ครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	มีสิทธิกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	 กรณตี�าแหน่งกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยว่างลงเพราะเหตอุืน่	นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการสรรหาฯ	
เสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ารับต�าแหน่งที่ว่างลง	 
โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในต�าแหน่งได้	เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น

	 กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้	 แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท	และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ในการด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการใหญ่	 (Chief	 Executive	Officer)	 บริษัทก�าหนดให้ไม่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่
บริษัทอื่น	ยกเว้นบริษัทย่อย	หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

	 บรษัิทสนบัสนนุให้กรรมการและผูบ้รหิารเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที	่ทัง้ด้านการบรหิารธรุกจิ
อุตสาหกรรม	 และเป็นการเพิ่มพูนความรู้	 ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	
(รายละเอียดในประวัติกรรมการหน้า	12-19)

	 ในปี	2561	มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจ�านวน	4	ท่าน	เข้าร่วมงานสัมมนา	ดังนี้
 1. นางเอื้อมพร ปัญญาใส

	 -		การกระจายแหล่งเงนิทุนหนุนธรุกจิก้าวไกลด้วยตราสารหนี	้เมือ่วนัที	่23	กมุภาพันธ์	2561	จัดโดย	Mai	
	 -		CFO	Getting	Togethter	2018	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561	จัดโดย	Mai
	 -	 กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ควรมองข้าม	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	จัดโดย	Mai	
	 -	 เตรียมพร้อมรับมือ	เกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่	ตาม	TFRS	15	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2561	จัดโดย	Mai
	 -	 Executive	Briefing	on	TFRS15	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2561	จัดโดย	Mai
	 -	 เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทจดทะเบียน	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2561	จัดโดย	Mai	
	 -		เคร่ืองมอืทางการเงนิส�าหรับ	SMEs	เสรมิศกัยภาพและโอกาสเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ	เมือ่วันที	่30	พฤศจิกายน	2561	จดัโดย	Mai
	 -	 ศิลปะในการสื่อสารมวลชลส�าหรับนักบริหาร	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2561	จัดโดย	Mai

 2. นายพรชัย จันทรศุภแสง

	 -	 Education	Activity	Digitalize	Your	Mice	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2561	จัดโดยไบเทค	บางนา	Exhibition

 3. นายบุญเลิศ นราไท

	 -	 งาน	“mai	FANZI	Club	2018”	เมื่อวันที่	2-3	กุมภาพันธ์	2561	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 4. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ 

	 -	 Enhancing	Good	Corportate	Governance	Based	on	CGR	Scorecard	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2561			  
	 	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
	 -	 การใช้งานระบบ	Set	portal	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2561	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 -	 โครงการ	Smart	Disclosure	Program	(SDP)	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2561	จัดโดย	Mai
	 -	 CFO	Getting	Togethter	2018	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561	จัดโดย	Mai
	 -	 เตรียมพร้อมรับมือ	เกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่	ตามTFRS	15	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2561	 
	 	 จัดโดยตลาด	หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 -	 ท�าความรู้จักเครืองมือทางการเงิน	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 -	 หลักเกณฑ์ในการค�าณวนก�าไรสุทธ	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2561	จัดโดยกรมสรรพากร
	 	 (ในปี	2561	ได้มีการอบรมทางด้านการบัญชีรวม	14	ชั่วโมง)

 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

	 ในปี	2561	บริษัท	ไม่มีกรรมการเข้าใหม่	จึงไม่มีการจัดงานส่วนนี้

 เลขำนุกำรบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง	 นายชาญชัย	บุณยสุรกุล	 เป็นเลขานุการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2556		โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	ดังนี้
	 1.	ให้ข้อแนะน�าด้านกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 2.	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	ให้ข้อมูล	และผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม
	 3.	จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม	เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการ
	 4.	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
	 5.	บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการ	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
และที่ประชุมคณะกรรมการ
	 6.	จัดท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ	รายงานประจ�าปี	หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
	 7.	ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่กฎหมายก�าหนด
	 8.	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
	 9.	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล	และรายงานสารสนเทศ	ตามระเบียบและข้อก�าหนด
	 10.	 ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้เพือ่ให้ได้รบัทราบสทิธต่ิาง	ๆ 	ของผูถ้อืหุน้	และข่าวสารของบรษิทั	และเป็นสือ่กลางระหว่าง
ผู้ถือหุ้น	กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
	 11.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
	 12.	 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่	และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ
	 13.	 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ	และผู้บริหาร

 แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด	(ผู้จัดการใหญ่)	ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ลงทุน	องค์กร	
ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่า	การด�าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที	หากต�าแหน่งส�าคัญดังกล่าวว่างลง	
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์	และแผนการสบืทอดต�าแหน่งและให้มกีารทบทวน
แผนเป็นประจ�าทุกปี

 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 ในปี	2561	บริษัทไม่มีบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	จึงไม่มีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานส่วนนี้
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 นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

	 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	โดยก�าหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนนิธุรกจิทกุหน่วยงาน	ปฏบิติัตามนโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รัปชนัส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	 และพนกังานทกุคน	
ให้ถอืเป็นหลกัการและหน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะต้องปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรมทีด่ขีององค์กร	เพือ่ป้องกนัการทจุริตในการปฏบิตังิาน	
รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน	

	 ในปี	 2561	 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่พนักงานทุกคน	 และจัดปฐมนิเทศอบรมพนักงานใหม่ทุกเดือน	 เพ่ือรับทราบระเบียบ	 
ข้อบังคับ	จริยธรรม	นโยบายการต่อต้านคอร์รับชัน	แนวปฏิบัติการท�างาน	ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	และสวัสดิการต่าง	ๆ	ของ
บริษัท	 พร้อมแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในก�าหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบการท�างาน	โดยเฉพาะระบบการจดัซือ้จดัจ้าง	ระบบการรบั-จ่ายเงนิทีต้่องตรวจ
เป็นประจ�าทุกปีอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อติดตาม	 ประเมินผลปฏิบัติงานและการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลตามระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท		

 กำรแจ้งเบำะแส 

	 บรษิทัจดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนจากการกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอืพฤตกิรรมทีอ่าจ
ส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุลากรในองค์กร	ทัง้จากพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	รวมทัง้มกีลไกในการคุม้ครอง
ผู้แจ้งเบาะแส	 และให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและ
เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน	โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

	 2.	ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น	 หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะด�าเนินการตาม
ขั้นตอนตามระเบียบบริษัท

 ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 

	 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน	โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง	ดังนี้
	 1.	จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร	ส่งมาที่
	 	 นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
	 	 บริษัท	เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 99/16-20	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง
	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 2.	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Email)	ส่งมาที่	aripwhistleblow@arip.co.th				

	 ในปี	2561	ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนใด	ๆ	จากการกระท�าผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	คอร์รับชัน	หรือพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรในองค์กร	ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น



รายงานประจำาปี 256156 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่

กบัการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยคำานงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องทุกฝ่าย ดงันัน้ 

บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

	 1.	ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 2.	ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่ด�าเนนิการใด	ๆ 	ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ์
	 3.	ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	และเคารพสิทธิมนุษยชน	เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
	 4.	มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค	 และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ	
เพื่อตอบสนองความต้องการ	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
	 5.	ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	สนับสนุนให้มีการด�าเนินกิจกรรม	เพื่อสาธารณประโยชน์
	 6.	รักษาสิ่งแวดล้อม	ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

	 ทัง้นี	้บรษิทัมกีารสือ่สารนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสังคมให้พนกังานผ่านการสือ่สารภายในองค์กร	เช่น	การปฐมนเิทศ
พนกังานใหม่	บอร์ดประชาสมัพนัธ์	หรอืการแจ้งผ่านทางอเีมล	เพือ่สร้างความรูแ้ละความเข้าใจในหน้าทีข่องตนเองในการรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม

	 จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจกรรม	โดยสรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

 1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 บริษัทได้ด�าเนินงานตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต	โปร่งใสเป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	โดยค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต	เป็นธรรม	ไม่ขัดต่อกฎหมายใด	ๆ 	และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	โดย
การน�าผลงานหรอืข้อมลูอนัเป็นสทิธขิองบคุคลภายนอกทีไ่ด้รบัมา	หรอืท่ีจะน�ามาใช้ภายในบรษิทั	จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่า	
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้พนักงานปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	
โดยจัดท�านโยบาย	“ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	และระบบเครือข่ายของบริษัท”	ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์	และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น



ANNUAL REPORT 2018 57ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม และเคำรพสิทธิมนุษยชน 

	 บรษัิทด�าเนนิธุรกจิภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั	และมรีะเบยีบการบรหิารงานบคุคลทีส่่งเสรมิสทิธแิละสนบัสนนุการ
พัฒนา	เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิ
มนษุยชน	 รับฟังความคดิเหน็	 ข้อเสนอแนะ	 และให้สทิธเิสรภีาพในการรวมกลุม่ของพนกังาน	บรษิทัไม่มนีโยบายการจ้างแรงงานเดก็	
และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด	นอกจากนี้	บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน	เช่น
	 	 -	การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก	ตามต�าแหน่งหน้าที่	เพื่อพัฒนาความรู้	และศักยภาพ
ของพนักงาน	และน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�างาน
	 	 -		จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี	และให้สทิธพินกังานน�าบคุคลในครอบครวัเข้ารบัการตรวจสขุภาพในราคาพเิศษ	(อตัรา
เท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
	 	 -		จัดประชุมประจ�าปีให้คณะกรรมการบริหาร	ผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน	เพื่อชี้แจงนโยบาย	และทิศทางขององค์กร
	 	 -		มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ท�างานครบ	10	ปี	20	ปี	และ	25	ปี
	 	 -		จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	เช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสุขภาพกลุ่ม	เป็นต้น
	 	 -		ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	หรือท�าความดีเพื่อสังคมตามโอกาส
	 	 -	ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน	 จัดให้มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี	 รวมทั้งการ 
จัดสถานที่ท�างาน	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ	
	 	 -	ส่งเสริมความสามัคคี	 เช่น	 จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 และให้พนักงานทุกแผนกร่วมกัน 
ท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี	และรู้จักเพื่อนร่วมงาน

 4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท		เช่น	นิตยสารของบริษัท	นอกจากบทความที่ดีแล้ว	บริษัทยัง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค	โดยการใช้หมึก	Soy	Ink	ในการตีพิมพ์เท่านั้น	ส�าหรับงานบริการ	บริษัทมุ่งมั่นใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

 5. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

	 บรษิทัส่งเสรมิให้พนกังานมจีติอาสาร่วมกนั	ให้ความรูท้างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัเรยีน	นกัศกึษา	และในการจัดอบรม
การซ้อมหนีไฟประจ�าปี	 บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม	จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด	
ท�าความสะอาดอยู่เสมอมิให้มีกลิ่นรบกวน	หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค	เพื่อชุมชนน่าอยู่	ปราศจากมลพิษ
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 6. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จึงส่งเสริมให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	รวมทั้งมีการพัฒนากระบวน
การท�างาน	เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด	เช่น	
รณรงค์ให้ส่งข้อมลูภายในองค์กรแบบ	soft-file	ควรใช้กระดาษ
เมื่อจ�าเป็น	ใช้งานทั้ง	2	ด้าน	จัดให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล	
น�าปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้วบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเพื่อน�า
ไปท�าหนังสือตัวอักษรเบรลล์	น�าอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัด
พลังงานมาใช้	และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้พนักงาน	เช่น	ปิดไฟเมื่อไม่ใช้	ลดการใช้ลิฟต์

 7. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนอื่น

	 	 -	สนับสนุนโครงการการ์ดนี้เพื่อน้องของมูลนิธิสร้างเสริมไทย	 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย	และเดก็ด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจนิตนาการผ่านดนิสอไม้	ปลายพูก่นั	และหมกึส	ีในปี	2561	นี	้เดก็	ๆ 	ได้แสดงความสามารถ
ในการวาดภาพภายใต้หวัข้อ	“เสน่ห์เมอืงไทย“	นอกจากนี	้พนกังานของบรษิทัได้ร่วมเป็นอาสาสมคัรดแูลเดก็	ๆ 	ในโครงการนี	้และ
ภาพวาดที่ชนะเลิศจะน�ามาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่	เพื่อสร้างก�าลังใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง

	 	 -	จัดมอบรางวัล	“Thailand	Top	Company	Awards	2018”	เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความส�าเร็จขององค์กรธุรกิจไทย
ที่มีคุณภาพ	คุณธรรม	และจริยธรรม

	 	 -	มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา

	 	 -	พนักงาน	 บมจ.เออาร์ไอพี	 ร่วมใจวิ่งการกุศล	 เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม	 ในงาน	 “12	 สิงหา	 ฮาล์ฟ	 มาราธอน	
กรุงเทพฯ	2018”	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

	 	 -	ร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	 13,000	 ราย	 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ	 สร้างความเข้าใจและการ
วางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง	จัดโดย	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ
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-	 งาน	 COMMART	 เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้ารายแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ	 Care	 the	 Bear	 “Change	 the	 Climate	
Change”	ของ	SET	 Social	 Impact	 โดยรณรงค์ให้ผู้เข้าชมงานเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ	 และประชาสัมพันธ์ให ้
คู่ค้าที่เข้าแสดงงานร่วมมือในหลายด้าน	 ประกอบด้วย	 ให้พนักงานเดินทางมางานด้วยรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ,	ออกแบบบูธ
ด้วยวัสดุที่น�ากลับมาใช้ซ�้าได้หรือรีไซเคิล	 ใช้หลอดประหยัดไฟแอลอีดี	 งดใช้กล่องโฟม	 100%	 ลดการแจกใบปลิวกระดาษ 
โดยให้ดูโปรโมชันทางออนไลน์แทน	 และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	 ซ่ึงประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง	 มีการเก็บข้อมูลปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการจัดงาน	 COMMART	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 ในปี	 2018	 สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ได้ราว	1,200	ตัน	เทียบเท่ากับการปลูกป่า	1,200	ไร่

	 -	บริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ	ในงาน	mai	Forum	2018	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2561	ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์ประจ�าปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	โดย
กิจกรรมการจัดงาน	mai	Forum	2018	นี้เป็นแบบอย่างของการจัดงานอีเว้นท์ที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม	โดยการจัด
งานครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า	 หรือรถสาธารณะเพ่ือลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง	 และใช้
เทคโนโลยใีนการลงทะเบยีนผ่านระบบ	QR	Code	เพือ่ช่วยลดปรมิาณกระดาษจากการลงทะเบยีน	การลดการใช้พลงังานไฟฟ้าจาก
การปรบัอณุหภมูขิองเครือ่งปรบัอากาศเพิม่ขึน้	รวมถงึได้ส่งเสรมิในการซือ้คาร์บอนเครดิตชดเชยจากการจดังานจ�านวนท้ังสิน้	
24	ตันคาร์บอนไดออกไซด์



รายงานประจำาปี 256160 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

กำรควบคุมภำยใน
	 บริษทัให้ความส�าคญัต่อการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม	 เพือ่มุง่ให้การด�าเนนิกจิการต่าง	ๆ	 ของ
บรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และก่อให้เกดิประสทิธผิล	บรษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้าน	ทัง้ทางด้าน
การเงิน	การด�าเนนิงาน	การปฏิบตังิาน	การบริหารบคุลากร	การบริหารงานทัว่ไป	การบริหารระบบสารสนเทศ	ตลอดจนด�าเนนิการ
เพ่ือให้ระบบบญัชีและรายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้	เป็นไปตามข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	
			 โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็นหัวข้อ	ดังนี้			
 1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

	 บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	ได้แก่
	 •		บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม	มีการมอบอ�านาจหน้าที่	ความ 
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงบทบาท	อ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของตน
	 •		บริษัทก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่าง	ๆ	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	 •		บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อความซือ่สตัย์และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายและระเบยีบปฏบิตัอิย่าง 
เป็นลายลักษณ์อกัษร	โดยแยกเป็น	จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั	จรรยาบรรณของผูบ้รหิาร	และจรรยาบรรณของพนกังาน
	 •		บริษัทมีข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
กจิการ	รวมทัง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนไว้ในระเบยีบข้อบงัคบัการท�างาน	นอกจากนีย้งัก�าหนดนโยบาย	Whistleblower	รับเรือ่ง
ร้องเรียนเกีย่วกบัการทจุรติต่าง	ๆ 	เพือ่ให้การปฏบิตังิานของพนกังานและผูบ้รหิารมคีวามโปร่งใส	ซือ่สตัย์	ยตุธิรรม	และรบัผดิชอบ

 2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

	 บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอก	 ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 วิเคราะห์และก�าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

 3. กิจกรรมกำรควบคุม

 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตังิาน	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน	โดยมุง่หมายให้บรรลเุป้าหมายตามทีฝ่่ายบรหิาร
ก�าหนดไว้	 กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง	
และสามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	เช่น
	 •	 ด้านการเงนิการบญัช	ีบรษิทัมกีารควบคมุภายในเกีย่วกบัการเกบ็เงนิ	รกัษาเงนิ	การรบัจ่าย	เงนิฝากธนาคาร	และเงนิยมื 
ทดรอง	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด	มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่าเสมอ
	 •	 ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ	 บริษัทมีข้อก�าหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การจดัซือ้	ซึง่ได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในขัน้ตอนการปฏบิตักิารจดัซือ้ไว้อย่างชดัเจน	เช่น	อ�านาจการอนมุตั	ิการก�าหนด
ความต้องการสินค้าและบริการ	และการตรวจรับ
	 •	 บริษัทก�าหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	กับพนักงานทั้งองค์กร
	 •	 บริษัทมีการก�าหนดขอบเขต	อ�านาจ	หน้าที่	และวงเงินอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	 •	 บรษิทัมกีารก�าหนดแผนรองรบัเหตุการณ์ฉกุเฉนิ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	เพือ่เตรยีมพร้อมกรณรีะบบสารสนเทศ 
ขัดข้อง			

 4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 บรษิทัมรีะบบสารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตังิาน	การรายงานทางการเงนิ	และการด�าเนนิงาน	การปฏบิตัติามนโยบาย	
และระเบยีบปฏิบติั	มกีารจดัท�าข้อมลูท่ีส�าคญัต่าง	ๆ 	อย่างเพยีงพอทีจ่ะใช้ในการตดัสินใจ	รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศทีไ่ด้จากภายนอก
องค์กร	มกีารสือ่สารไปยงัผูบ้รหิารและผู้ใช้ภายในองค์กร	ในรปูแบบทีช่่วยให้ผูร้บัสารสนเทศปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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 5. กำรติดตำมและประเมินผล

 บรษิทัจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ	ประเมนิผลการควบคมุภายใน	ก�ากบัดแูล	เพือ่ให้เกดิความ
มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานในด้านต่าง	ๆ	และกิจกรรมทางการเงนิท่ีส�าคญัของบรษิทัได้ด�าเนนิตามแนวทางทีก่�าหนด	โดยทางหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะมีการจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี	 รวมทั้งด�าเนินการตรวจสอบตามแผนงานนั้น	 และเพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ	สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบได้อย่างเตม็ท่ี	คณะกรรมการบรษิทัจงึก�าหนดให้หน่วยงานตรวจ
สอบภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน	และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูต้รวจ
สอบภายใน	 และมคีวามเหน็ว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มนียัส�าคญัและให้ผูต้รวจสอบภายในตดิตามการด�าเนนิการต่อข้อตรวจพบ	
และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

	 คณะกรรมการบรษิทัมีความเหน็ว่า	ในสภาพปัจจบุนับรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมนิ
การควบคมุภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	แต่เพือ่ให้การควบคุมภายในมคีวามสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น	บริษัทจะด�าเนินการจัดท�าแผนเพิ่มเติมในเรื่องการจัดท�าแผนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ที่ส�าคัญ	
บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในส�าหรบัเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบับคุคล
ดงักล่าวอย่างเพยีงพอแล้ว	รวมทัง้มรีะบบการตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานทีจ่ะสามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัอนัเกดิ
จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ
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	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นอย่างยิ่ง	จึงมีการก�าหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ	ดังนี้
	 1.	ห้ามมใิห้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทัน�าความลบั	และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอื
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง	 หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 2.	ห้ามมใิห้กรรมการ	(รวมถงึคูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนุติิภาวะ)	ผูบ้รหิาร	(รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะ)	
พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ
บริษัท	ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อท�าการซื้อ	ขาย	เสนอซื้อ	เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขาย	เสนอซื้อหรือ
เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าการกระท�า
ดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าการดงักล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน	ผู้ใดฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทและตามที่กฎหมายก�าหนด

	 3.	 บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท 
ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 4.	 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัททราบเก่ียวกับข้อก�าหนดข้างต้น	 รวมทั้งการห้าม 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

	 5.	 บริษัทได้ก�าหนด	 การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ	 โดยมิให้
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	จากต�าแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

	 ทัง้นี	้หากพบว่าบคุคลข้างต้นได้น�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	บรษิทัถอืว่าบคุคลดงักล่าวมีความผดิ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง	และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

	 ในปี	2561	บริษัทไม่พบรายงานว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการ
ใช้ข้อมูลภายใน

กำรก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
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	 รายชือ่ของกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	ลกัษณะความสมัพนัธ์	ข้อมลูรายการระหว่างกนั	รวมถงึนโยบายในการก�าหนดราคาตาม
ประเภทของรายการค้า	ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	ภายใต้หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	ข้อ	6	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	โดยบริษัทได้ด�าเนินการตามนโยบาย	ดังนี้

1. ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกนักบัรายการระหว่างกนั	และมคีวามเหน็ว่า	การท�ารายการระหว่างกนั
เป็นความจ�าเป็น	 และมีความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ถือว่าเป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจทั่วไป	 และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม	 และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อ
กับบุคคลภายนอกอื่น	

2. ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

 บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า	 ผู้บริหารและผู้มี 
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการดงักล่าว	โดยบรษิทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็
เกีย่วกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ	ความสมเหตสุมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ัน	โดยจะมีการก�าหนด
เงือ่นไขต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการทางการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคล
ภายนอก	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทจะให้ผู้
เช่ียวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ
ของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทัจะต้องดแูลให้บรษิทัปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ 
ข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษัิทหรอืบรษิทัร่วมตามมาตรฐานการบญัชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รำยกำรระหว่ำงกัน
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นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
 บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้า
ท่ัวไป	และมเีง่ือนไขเป็นไปตามธรุกจิการค้าปกต	ิสามารถอ้างองิได้กบัเงือ่นไขทางธรุกจิประเภทเดยีวกนักับทีบ่รษิทักระท�ากบับคุคล
ภายนอก	 โดยรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท	 โดยมีการก�าหนด
นโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน	 มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด	 พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

	 	 ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีม่ไิด้เป็นไปตามธรุกจิปกติทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	บรษิทัจะจัดให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ 
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าท�ารายการนั้น	 อย่างไร
กต็าม	รายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	รวมทัง้การปฏบัิตติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทร่วม	ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

	 บริษัทมีการก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	จากการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า	 ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว	 โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	 ประกาศ	
ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทั	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด	

	 นอกจากนี	้บรษิทัจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืผูส้อบบญัชี	หรอืผู้เชีย่วชาญอสิระแล้วแต่กรณี	พจิารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา	และความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	แบบแสดงรายงานข้อมลู
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)
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สรปุรำยชือ่กรรมกำรและผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท
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รายชื่อบริษัท

บมจ.เออาร์ไอพี
บมจ.ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์
บมจ.ที.เอ็ม.ซี	อุตสาหกรรม
บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.เอสวีโอเอ
บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.โพลีเพล็กซ์		(ประเทศไทย)
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
บมจ.น�้าตาลขอนแก่น
บมจ.เอสพีวีไอ
บมจ.ไอทีซิตี้
บมจ.บิซิเนส	ออนไลน์
บมจ.ลีสอิท
บมจ.ศรีตรัง	แอโกรอินดรัสทรี
บจ.ยูบีเอ็ม	เอเซีย	(ประเทศไทย)
บจ.เอบิคส์	ดีเวลลอปเมนต์
บจ.ดี	แอนด์	บี	(ประเทศไทย)
บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ.คอร์	แอนด์	พีค
บจ.กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช
บจ.เอ.อาร์.แอค็เคานติง้คอนซลัแตนท์
บจ.เฮลท์	ออนไลน์
บจ.ดีทู	ซิสเต็มส์
บจ.เออาร์ไอที
บจ.เอนิว	คอร์ปอเรชัน
บจ.เอเน็ต
บจ.เอซิส	คอมพิวเตอร ์
บจ.ดาต้าวันเอเชีย	(ปทท.)
บจ.เอเซิร์ทส์
บจ.บิโอแอล	ดิจิตอล 
บจ.ไบโอบอร์น
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X
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X
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D
D

D
D

D

D

D

D

D
D
D
D
D
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D

D

D
D

D

D

D

D
D 
D

D,	A

D,	A
D,	A

D,	A D,	A E E E ED,	E

หมำยเหตุ

X	=	ประธานกรรมการบริษัท	 C	=	ประธานกรรมการบริหาร			A	=	กรรมการตรวจสอบ				D	=	กรรมการ				E	=	กรรมการบริหาร



รายงานประจำาปี 256166 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ถึง	ปี	2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด/	เงินฝากสถาบันการเงิน	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าผ่อนช�าระลิสซิ่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของหนีส้นิ-สทุธจิากส่วนท่ีถงึก�าหนดช�าระเกนิ	1	ปี
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม
	-	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย
	-	ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

กำรวิเครำะห์ และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท% % %

105.65
39.78
0.23
6.35

152.01

11.50
47.59
2.81
14.26
4.55

80.71

232.72

15.96
0.35
2.93

19.23

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(6.14)

205.48

232.72

	50.06
35.87

 
5.01
(2.64)

88.30

100.00

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(8.55)

203.06

232.38

	50.13
35.92

 
5.01
(3.68)

87.38

100.00

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(10.61)

201.01

229.55

	50.75
36.36

 
5.08
(4.62)

87.57

100.00

1.09
6.91

27.24

0.47
2.97

11.70

1.44
6.35

29.32

0.62
2.73

12.62

 
5.64

28.54

 
2.46

12.43

6.86
0.15
1.26

8.27

16.96
0.33
4.24

21.53

7.30
0.14
1.82

9.26

15.65
 

7.25

22.90

6.82
 

3.16

9.98

4.94
20.45
1.21
6.13
1.96

34.68

100.00

11.50
49.27
4.84
11.06
5.23

81.90

232.38

4.95
21.20
2.08
4.76
2.25

35.24

100.00

12.35
48.53
7.73
12.64
5.67

86.91

229.55

5.38
21.14
3.37
5.51
2.47

37.86

100.00

101.37
46.75
0.33
2.02

150.48

44.62
87.72
0.33
9.97

142.63

45.40
17.09
0.10
2.73

65.32

43.62
20.12
0.14
0.87

64.76

19.44
38.21
0.14
4.34

62.14
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของฝ่ำยจัดกำร

1. ผลกำรด�ำเนินงำน

 1.1. รายได้รวม

 1.2. การเปรียบเทียบรายได้แยกตามส่วนงาน 

 1.3. การเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ

	 ในปี	 2561	 บริษัทมีรายได้รวม	 136.88	 ล้านบาท	 ลดลงจาก 
ปีก่อน	25.80	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	15.86	สาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของรายได้จากการประมูลงาน	 และรายได้โครงการพิเศษ	 
(One-Off	Project)	ที่มีต้นทุนสูง

	 จากตารางเปรียบเทียบรายได้แยกตามส่วนงาน	 จะเห็นได้ว่า 
แนวโน้มรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากการจัดงาน	 ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทในการลดงานประมูล	และรายได้จากการจัดงานที่มี
ต้นทนุสงูลง	โดยเน้นไปตลาดดจิทิลัมากขึน้		ในปี	2561	รายได้จากการ
จัดงาน	54	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	26.81	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
-33.09	 ในส่วนงานสื่อและคอนเทนต์รายได้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน	 2.41	 
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 7.13	 มาจากการเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและ
การจัดงานพิเศษ	 ส�าหรับในส่วนงานบริการดิจิทัลบริษัทมีรายได้ 
ลดลงจากปีก่อน	1	ล้านบาท	เมือ่วเิคราะห์แล้ว	รายได้โครงการ	eLearning	
ของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนประมาณ	 12.60	 ล้านบาท	 แต่ในปีก่อน 
มรีายได้จากโครงการพเิศษ	(One-off	Project)	จงึท�าให้ภาพรวมรายได้
บริการดิจิทัลลดลง	

	 จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้แยกตามประเภท
ธุรกิจจะเห็นได้ว่า	 บริษัทพยายามปรับโครงสร้างรายได้แต่ละส่วนงาน
ให้อยู่ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน	เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ	
อย่างไรก็ตามรายได้ส่วนใหญ่ในป	ี 2561	 ยังคงมาจากรายได้การจัด
งานอยู่ที่	40%	รายได้บริการดิจิทัลเริ่มขยับสูงขึ้นอยู่ที่	33%	และสื่อสิ่ง
พิมพ์อยู่ที่	27%		

2561

2561

2561

136.88

136

54

40%
50%

60%
53% 64%

27%
21%

20%
13%

17%
33% 29% 20%

33%
20%

81
106

163 162

40 42

49
102

36

35

34

46

36

45

162.68

161

178.34

177

307.28

306

254.55

253

2560

2560

2560

รายได้จากการจัดงาน

รายได้จากการจัดงาน

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัล

รายได้รวม

สื่อและคอนเทนต์

สื่อและคอนเทนต์

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2557

2557

2557

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	%



รายงานประจำาปี 256168 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

	 ในปี	 2561	 ก�าไรส�าหรับปีหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท	 คิดเป็น
เงิน	3.40	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	1.25	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
57.80	เหตุผลหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การขายโดยลดรายได้จาก
งานประมูลและโครงการพิเศษที่มีต้นทุนสูง	 เปลี่ยนเป็นรายได้จากการ
คดิและสร้างโปรเจคขึน้เอง	ซึง่จะสามารถควบคมุต้นทนุได้มากขึน้	ท�าให้
บริษัทมีก�าไรเพิ่มขึ้น	ถึงแม้รายได้จะลดลง

หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%

%

%

%

%

%

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รวม

94.37
38.19

132.56

121.05
38.86

159.91

(26.68)
(0.67)

(27.35)

71.19
28.81

100.00

75.70
24.30

100.00

(22.04)
(1.72)

(17.10)

	 ในปี	2561	บริษัทมีต้นทุน	94.37	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	26.68	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	-22.04	ส่วนใหญ่มาจากต้นทุน
การจัดงานนิทรรศการ	และโครงการพิเศษ	(One-Off	Project)	ที่ลดลงสอดคล้องตามรายได้	

	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ในปี	2561	มีจ�านวน	38.19	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	0.67	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	-1.72	

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด/	เงินฝากสถาบันการเงิน	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

105.65
39.78
0.23
6.35

152.01

11.50
47.59
2.81
14.26
4.55

80.71

232.72

4.94
20.45
1.21
6.13
1.96

34.68

100.00

11.50
49.27
4.84
11.06
5.23

81.90

232.38

4.95
21.20
2.08
4.76
2.25

35.24

100.00

0.00
(1.68)
(2.03)
3.20
(0.68)

(1.19)

0.34

0.00
(3.41)
(41.94)
28.93
(13.00)

(1.45)

0.15

101.37
46.75
0.33
2.02

150.48

4.28
(6.97)
(0.10)
4.33

1.53

45.40
17.09
0.10
2.73

65.32

43.62
20.12
0.14
0.87

64.76

4.22
(14.91)
(30.30)
214.36

1.02

 1.4. ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 1.5. กำาไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้

3.40 2.16 1.85

-9.86
-13.75

2561 2560 2559 2558 2557
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ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

%

%

%

%

%

%

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัมหีนีสิ้นรวม	27.24	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	2.08	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	-7.09	มาจาก
การช�าระหน้ีเจ้าหนีก้ารค้า	และหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	205.48	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปีก่อน	2.42	ล้านบาท	หรอืคดิเป็น
ร้อยละ	1.19	มาจากผลประกอบการปี	2561

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก�าหนดช�าระใน	1	ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สิน

15.96
0.35
2.93

19.23

1.09
6.91

27.24

4.00
25.38

100.00

1.44
6.35

29.32

4.92
21.65

100.00

(0.35)
0.56

(2.08)

(24.31)
8.82

(7.09)

58.58
1.30
10.74

70.62

16.96
0.33
4.24

21.53

57.86
1.13
14.45

73.43

(1.00)
0.02
(1.31)

(2.30)

(5.90)
6.06

(30.90)

(10.68)

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(6.14)

205.48

56.70
40.62

 
5.67
(2.99)

100.00

116.50
116.50
83.46

 
11.65
(8.55)

203.06

57.37
41.10

 
5.74
(4.21)

100.00

0.00
0.00

0.00
2.41

2.42

0.00
0.00

 
0.00
28.19

1.19

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม
	-	จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย
	-	ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วนัที	่ 31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจ�านวน	232.72	 ล้านบาท	 เพิม่ขึน้จากปีก่อน	0.34	 ล้านบาท	หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ	0.15	เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	เพิม่ขึน้จ�านวน	4.28	ล้านบาท	มาจากการรบัช�าระหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้าจ�านวน	6.97	ล้านบาท	
และสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้จ�านวน	4.33	ล้านบาท	มาจากต้นทนุบรกิารจ่ายล่วงหน้า
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3. กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 3.1. ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

0%

(5%)

(5%)

8%

(3%)

(4%)

(4%)

16%

0%

(1%)

(3%)

24%

3%

1%

(1%)

32%

4%

0%

1%

3%

2557

2557

2557

30.44%

2.48%

1.46%

24.94%

1.32%

0.94%

26.68%

1.04%

0.79%

13.01%

(3.02%)

(4.07%)

15.49%

(4.97%)

(4.98%)

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2558

2558

2558

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (%)

อัตราส่วนกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น

อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

	 ในปี	 2561	 บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นเท่ากับ 
ร้อยละ	 30.44	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	 22.05	 เหตุผล
หลักเกิดจากรายได้ของบริษัทท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจาก 
รายได้การจัดงานและโครงการพิเศษ	 (One-Off	 Project)	 
ซึง่มต้ีนทุนสงู	เม่ือรายได้ทีม่ต้ีนทนุสงูลดลงจงึท�าให้อตัรา
ก�าไรขั้นต้นของปี	2561	เพิ่มขึ้น

	 ในปี	2561	บรษิทัมอัีตราส่วนก�าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ	
2.48	 เพิม่ขึน้กว่าปีก่อนเลก็น้อยทีม่อีตัราก�าไรสทุธเิท่ากบั
ร้อยละ	1.32	โดยในปี	2561	เนือ่งจากเปลีย่นกลยทุธ์ลดงาน
ทีม่ต้ีนทุนสูง	เน้นงานดจิิทลัมากขึน้	และมกีารควบคมุต้นทนุ
และค่าใช้จ่าย	จงึท�าให้บริษทัมกี�าไรเพิม่ขึน้	

	 ปี	2561	บรษิทัมอัีตราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์	
เท่ากบัร้อยละ	1.46	ดกีว่าปีก่อนทีม่อีตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสนิทรพัย์อยูท่ีร้่อยละ	 0.93	มาจากบรษัิทมผีลประกอบ
การดขีึน้เลก็น้อย
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 3.2. อัตรำส่วนสภำพคล่อง

 3.2. อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

0

0.00

2

0.06

4

0.11

6

0.17

8

0.22

7.90

0.13

6.99

0.14

6.23

0.14

4.04

0.22

4.47

0.19

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัมอัีตราส่วนสภาพ
คล่องคดิเป็น	7.90	เท่า	สงูกว่าปีก่อน	แสดงว่าบรษิทัมคีวาม
สามารถในการช�าระหนีร้ะยะสัน้ดเีย่ียม	

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั	0.13	เท่า	ใกล้เคยีงกบัปีก่อน	แสดงให้เหน็
ถงึความมัน่คงของโครงสร้างเงินทนุของบรษิทั	 และมกีาร
พึง่พาหนีส้นิในการด�าเนนิธรุกจิในอตัราทีต่�า่มาก

(7%)

(5%)

(4%)

(2%)

0%

2%

4%

1.66%

1.07%

0.93%

(4.90%) (6.29%)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2561	บริษทัมอีตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้อืหุน้เท่ากบัร้อยละ	 1.66	ดกีว่าปีก่อนทีม่อีตัราส่วนผล
ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ	 1.07	 มาจาก
บรษิทัมผีลประกอบการดขีึน้เลก็น้อย

2557

2557

2557

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2558

2558

2558
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 3.4. ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

87%

74%

26%

7%
3%
3%

ลูกหนี้กำรค้ำ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้ารวม	
23.12	ล้านบาท	และมีลกูหน้ีการค้าสทุธหิลงัหกัค่าเผือ่หนีส้งสยั
จะสญู	22.29	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	9.03	ล้านบาท	และ	
9.13	 ล้านบาท	 ตามล�าดบั	 ลกูหนีส่้วนใหญ่ยงัเป็นหนีไ้ม่ถงึ
ก�าหนดช�าระ	คดิเป็นร้อยละ	87	ของหนีท้ัง้หมด	หนีค้้างช�าระ
เกนิ	3-6	เดอืน	บรษิทัจะต้ังส�ารองหนีส้ญูร้อยละ	25	ส�าหรบั
หนีค้้างช�าระเกนิ	6	เดอืนขึน้ไป	บรษิทัได้ตัง้ส�ารองหนีส้ญูเต็ม
จ�านวน	รวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูท้ังสิน้	เป็นเงนิ	0.84	ล้าน
บาท	

สนิค้ำคงเหลอื

	 ณ	 วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2561	 บรษิทัมสีนิค้าคงเหลอื
จ�านวน	0.74	ล้านบาท	และมสีนิค้าคงเหลอืสทุธจิ�านวน	0.15	
ล้านบาท	สนิค้าของบรษัิทส่วนใหญ่เป็นหนังสอื	และได้มีการตัง้
ส�ารองสนิค้าล้าสมยัจ�านวน	0.59	ล้านบาท

	 บริษัทมีนโยบายการตั้งส�ารองสินค้าล้าสมัยท่ีเป็น
หนงัสอืและมอีายเุกนิ	6	เดอืนในอัตราร้อยละ	100

อัตรำส่วนลูกหนี้กำรค้ำ แยกตำมอำยุหนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตรำส่วนสินค้ำคงเหลือสุทธิ แยกตำมอำยุสินค้ำ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

> 12m

< 3m

3-6 เดือน

1- 3 เดือน

มากกว่า 6 เดือน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินในอนำคต
 บรษิทัประกอบธรุกจิด้านการจดัการเนือ้หา	การจดัท�าสือ่ทางด้านไอซทีแีละธรุกจิ	ตลอดจนการให้บรกิารสือ่สารการตลาด
แบบครบวงจร	 ซึ่งด้วยรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร	 และเทคโนโลยี
ดจิทิลัส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	คอื	ความสามารถ
ของบุคลากร	 ซ่ึงต้องมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	 ที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า	
บริการ	หรือรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว	

	 ปัจจัยอื่นๆ	 ที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงาน	 และฐานะการเงินในอนาคต	 ได้แก่	 	 ความร่วมมือทางธุรกิจ	 และการลงทุนใน
นวัตกรรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ	
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	 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	ในการก�ากบัดแูลให้รายงานทางการเงินประจ�าปีบัญช	ี2561	ของบรษิทัทีจั่ดท�าขึน้	มข้ีอมูลทางบญัชทีีถ่กูต้องครบถ้วน
ในสาระส�าคัญ	 โปร่งใสอย่างเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท	 ป้องกันการทุจริต	 และการด�าเนินการที่ผิดปกต	ิ
รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุ
สมผล	 และความรอบคอบในการจัดท�างบการเงิน	รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีบัญชี	 2561	
ของบริษัท

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อม่ันต่อรายงานทางการเงินของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระผูซ้ึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ท�าหน้าท่ีสอบทาน	 ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ	มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามโปร่งใส	ถกูต้อง	 และครบถ้วน	รวมทัง้ให้มคีวามเพยีงพอ
ของการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 และการก�ากับดูแลของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	
ตลอดจนมคีวามครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการตดิตามการปฏบิติัตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบังคบั	นโยบายต่าง	ๆ 	
ที่เกี่ยวข้อง	และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	งบการเงินของบริษัท	ประจ�าปี	2561	สิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัช	ีได้แสดงฐานะทางการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	และกระแสเงนิสดทีถ่กูต้อง	
ครบถ้วน	 เช่ือถือได้	 สมเหตุสมผล	 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป	 มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	เพียงพอ	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน 2561

นายมนู	เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์	อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร



รายงานประจำาปี 256174 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	เออาร์ไอพ	ีจ�ากดั	(มหาชน)		ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	3	ท่าน	โดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	ดังนี้

	 1.	นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	*	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.	นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 3.	นายปฐม	อินทโรดม**	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 *	บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน	และการสอบทานงบการเงิน	
	 **		นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ		ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 •	การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้	
	 •	การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
	 •	 การพิจารณาเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ 
ครบถ้วนอย่างเพียงพอ
	 •	การพิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
	 •	การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 •	ภาระหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 ในรอบปี	2561		ที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส	โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี		ผู้ตรวจ
สอบภายใน	พร้อมทัง้เชญิฝ่ายจดัการและฝ่ายบญัชเีข้าร่วมประชมุตามวาระอนัควร	เพือ่สอบทานรายงานทางการเงิน	แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน	เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดท�าอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	
มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ		ไม่พบว่ามีการปฏบัิตใิด	ๆ 	อนัเป็นการขดัแย้งกบัข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั	
ทั้งนี้	ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป		ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้

 1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ	การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	2561	โดยพจิารณาถงึรายการ
ที่มีสาระส�าคัญความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดท�างบการเงิน	และความครบถ้วนถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ข้อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี	 รวมทั้งพิจารณาค�าอธิบายและวิเคราะห์
ฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานของบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญ	 และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. กำรควบคมุภำยใน	ได้พจิารณาความเพยีงพอ	ความมปีระสทิธผิล	และประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน	จากรายงาน
ผลการตรวจสอบทีน่�าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน	ความเหน็ของผูส้อบบญัช	ีตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรงุระบบควบคมุ
ภายใน	การดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ	และระบบการควบคุมภายในที่ดี	ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด	

 3. ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน อนุมัติแผนการตรวจสอบ	และสอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาสรวม
ถงึติดตามเร่งรดัให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ	การทบทวนกฎบตัรเพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและเหมาะสม
กับบริษัท	

 4. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและฝ่าย
ตรวจสอบภายใน	 เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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นายประกอบ		วิศิษฐ์กิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   

 5. กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 สอบทานให้บริษัทน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	
(Corporate	Governance	Code)	ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมทัง้น�าแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการก�ากบั
ดูแลกิจการ	 เช่น	 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลักเกณฑ์ของ
โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	และ	ASEAN	CG	
Scorecard	มาปรบัใช้ในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทั	ตลอดจนได้สอบทานให้บรษิทัมกีารปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ได้ก�าหนดไว้

 6. กำรรบัแจ้งข้อมลูกำรกระท�ำผดิและกำรทจุรติ (Whistle blowing)	สอบทานรายงานการรบัแจ้งข้อมลูการกระท�าผดิ
และการทุจริตของบริษัทผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เป็น	ทั้งนี้	 ในปี	2561	ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใด	ๆ	จากการกระท�าผิด
กฎหมาย	 หรือจรรยาบรรณ	หรือการคอร์รับชัน	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
องค์กร	ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

 7. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	 สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน
	 ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. ผูส้อบบัญช	ีกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีในการพจิารณาเสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างผูส้อบบญัช	ีโดยได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า
บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	มีประสบการณ์ที่เหมาะสม	และมีความเป็นอิสระ	จึงเห็นควรเสนอชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	นอกจากนี้	ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย	 1	 ครั้ง	 เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ	 ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่า
ควรหารือเป็นการส่วนตัว	ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี	

	 ส�าหรับรอบปีบัญชี	 2562	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือน�าเสนอขออนุมัติ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง	 นายชยพล	 ศุภเศรษฐนนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทะเบียนเลขที่	 3972	 หรือนางสาวรุ้งนภา	 
เลศิสุวรรณกลุ	ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต	ทะเบียนเลขที	่3516	หรอืนางสาวพมิพ์ใจ	มานติขจรกจิ	ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต	ทะเบียน
เลขที่	4521	หรือนางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	5659	หรือ	นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	5872	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป	

	 โดยสรุปในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ	ด้วยความระมดัระวงั	รอบคอบ	ได้ให้ข้อคดิเหน็
และค�าแนะน�าซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า	 รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้	 บริษัทมี 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย	 ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด



รายงานประจำาปี 256176 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ	บรษิทั	เออาร์ไอพ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด	
จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อให้การท�าหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง	ดังนี้

	 1.	 นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 2.	 นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ	 	 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 3.	 นายปฐม	อินทโรดม*									 	 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	 *		นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561	               

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม	2	ครั้ง	โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนทกุท่านได้ให้ความส�าคญัในการเข้าร่วมประชุม	พร้อมกบัมข้ีอเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์	เพือ่ใช้ในการพจิารณา
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	
ตามท่ีได้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	สมเหตุสมผล	โปร่งใส	และเป็นอสิระ	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สูงสดุของบรษิทั	และ
ผูถ้อืหุ้นเป็นส�าคัญ	 ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน	ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ	ดังนี้

 1. กำรสรรหำกรรมกำร

	 พจิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย	และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบรษิทั	
โดยมกีารก�าหนดวธิกีารสรรหากรรมการอย่างมหีลกัเกณฑ์	 โปร่งใส	 และมคีวามสอดคล้องตามโครงสร้างของบรษิทั	 ซึง่ทีผ่่านมา
บรษิทัได้มกีารเปิดช่วงเวลาของการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการระหว่างวันที	่1-31	ธ.ค.	2560	แต่เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	ดังนั้น	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จึงเสนอ
ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี	2561	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปี	 2561	 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ	 และพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
ระหว่างปี	โดยค่าตอบแทนและระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

 2. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน

	 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 และผลการ 
ปฏิบัติงาน	ประเภทและขนาดธรุกจิของบรษิทั	 ปัจจยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อธรุกจิ	 และภาวะเศรษฐกจิโดยรวม	 ค่าตอบแทนต้องอยูใ่น
ระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้	ทัง้นี	้ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาและน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	2561	เพือ่ขออนมุตั	ิพร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั	
กรรมการชุดย่อย	ไว้ในรายงานประจ�าปี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการของบริษัท	มีทั้งหมด	7	ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน	
กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร	 5	 ท่าน	 ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ	 2	 คน	 และอยู่ในระหว่างสรรหากรรมการอิสระเพ่ือทดแทน
กรรมการทีล่าออกไปอกี	1	ต�าแหน่ง	ในปี	2561	กรรมการได้รบัค่าตอบแทนตามทีแ่สดงไว้	ในหวัข้อเรือ่งค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจ�านวนคณะกรรมการและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม	
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว	

รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน

นายประกอบ		วิศิษฐ์กิจการ
	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษทัภบิาล	บรษิทั	เออาร์ไอพ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เมือ่วนัที	่8	พฤษภาคม	2561	
เพื่อท�าหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้	

	 1.	 นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 2.	 นายประกอบ	วิศิษฐ์กิจการ	 	 กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล
	 3.	 นายปฐม	อินทโรดม*									 	 กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล

 	 *		นายปฐม	อินทโรดม	ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการบรรษัทภิบาล	ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561			             

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	1	ครั้ง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล	โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบด้านการก�ากบั
ดแูลการด�าเนนิงานของบริษทั	 ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีมกีารบรหิารจดัการอย่างโปร่งใส	 เปิดเผย	ตรวจสอบได้	 
มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยมีการพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ก�ากับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมในการ 
ด�าเนินธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทั
ไทย	(IOD)	และหลกัเกณฑ์ของ	ASEAN	CG	Scorecard	รวมถงึเพิม่เตมินโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

	 2.	ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั	โดยน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(CG	Code)	ปี	2560	ไปปรบัใช้ตาม
บริบททางธรุกจิของบรษิทั	เมือ่วนัที	่13	พฤศจิกายน	2561	และให้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี	2561แบบ	56-1	และเวบ็ไซต์ของบรษิทั		  

	 3.	 ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	มีความโปร่งใส	ซื่อสัตย์สุจริต	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

	 4.	ก�ากับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2561

	 5.	รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ																																																																								

รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

นอ.พญ.	อิศรญา	สุขเจริญ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล



รายงานประจำาปี 256178 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ควำมเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	 เออาร์ไอพี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัทฯ)	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะการเงิน	 
ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด	ส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปี 
ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท		เออาร์ไอพี	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน	

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค	ความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 

	 เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ	ทีม่นียัส�าคญัทีสุ่ดตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน 
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรค	ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ	
ในรายงานของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

กำรรับรู้รำยได้ 

	 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญ	 รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯซึ่งมีรายได้หลายประเภท	ดังนั้น	ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
	 •	 ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้	โดยการสอบถาม 
	 	 ผู้รับผิดชอบ	ท�าความเข้าใจ	และสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้
	 •	 สุ่มตัวอย่างสัญญาบริการและรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริง 
	 	 ของรายการและความถกูต้องของการบนัทกึรายการว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบแุละสอดคล้องกบันโยบายการรบัรูร้ายได้ 
	 	 ของบริษทัฯ		
	 •	 สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี		
	 •	 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกติทีอ่าจเกิดขึน้ของรายการตลอดรอบ 
	 	 ระยะเวลาบัญชี	โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

	 บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ	4.13	และข้อ	20	ตามล�าดบั	โดยสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชจีะสามารถรบัรูร้ายการได้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
บริษทัฯจะมกี�าไรทางภาษเีพยีงพอท่ีจะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชมีาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้	ซึง่การพจิารณาว่าบรษิทัฯ
จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้น	ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมากในการจดัท�าแผนธรุกิจและประมาณการก�าไรทางภาษใีนอนาคตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามแผนธรุกจิทีไ่ด้
อนุมัติแล้ว	ดังนั้น	จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก�าไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ�าเป็นและข้อสมมติทาง	 ด้านเศรษฐกิจที่
ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการดังกล่าว	โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ	โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับ
ข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับการเติบโตของรายได้และอัตราก�าไรขั้นต้น	นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการ
ก�าไรทางภาษีในอดีตกับก�าไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมิน	การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการก�าไรทางภาษี
ดังกล่าว	ตลอดจนทดสอบการค�านวณประมาณการก�าไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น	

ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้

	 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลกัษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปู
แบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ 
ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระส�าคญั	ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป	

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงนิ	ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	การเปิดเผย
เร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง	
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ		

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชี
ซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการ
ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า
รายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
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	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
	 •	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐาน 
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับ
การสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
	 •	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ 
เหมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสิทธผิลของการควบคุมภายในของบรษิทัฯ
	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ 
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุป 
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิ
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
	 •	 ประเมนิการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนประเมนิว่า 
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น	ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด 
ความเป็นอิสระ

	 จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผูส้อบบญัช	ี
เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ	หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้	ข้าพเจ้าพจิารณา
ว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ชยพล	ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3972

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	21	กุมภาพันธ์	2562
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย
เงินมัดจ�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7
8

6,	9
10

11
12
13
14

20

104,739,006	
	913,264	

39,776,759	
229,318	

4,117,968	
2,234,519	

152,010,834 

11,500,000	
	47,589,516	
	2,808,265	
	14,255,285	

	193,200	
	4,360,605	

 80,706,871 

232,717,705 

100,521,464	
		 850,409	

46,753,511	
332,252	
84,638	

1,939,824	

150,482,098 

	11,500,000	
	49,266,919	
	4,840,600	
	11,061,390	

		 193,200	
	5,035,100	

 81,897,209 

232,379,307 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)



รายงานประจำาปี 256182 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุ 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงนิท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง
	 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
•	หุ้นสามัญ	466,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	
ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
•	หุ้นสามัญ	466,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม	(ขาดทุน)
				 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย
				 ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,	15
16

16

17

18
 

15,955,527	
352,820	

2,926,395	

 19,234,742 

1,090,088	

6,913,318	

 8,003,406 

 27,238,148 

 116,500,000	

116,500,000	
83,464,677	

11,650,000	
(6,135,120)

205,479,557  

232,717,705 

16,962,404	
331,757	

4,235,280	

 21,529,441 

1,442,909	

6,346,325	

 7,789,234 

 29,318,675 

 116,500,000	

116,500,000	
83,464,677	

11,650,000	
(8,554,045)

203,060,632  

232,379,307 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)



ANNUAL REPORT 2018 83ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุ 2561 2560

ก�ำไรขำดทุน :

รายได้

รายได้จากการให้บริการและค่าสิทธิ
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย	บริการ	และค่าสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจ่ะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกำาไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
-	สุทธิจากภาษีเงินได้
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรต่อหุน้

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรสำาหรบัปี

20

22

132,532,320	
	3,131,341	
	1,166,913	

		 52,355	

136,882,929 

	94,371,101	
	1,417,990	
	36,633,261	

132,422,352 

 4,460,577 

	(140,085)

 4,320,492 

	(919,909)

 3,400,583 

(981,658)
(981,658)

2,418,925 

  0.007 

155,742,331	
	5,527,462	

		 516,806	
		 892,078	

162,678,677 

	121,050,893	
		 971,831	
	37,797,341	

159,820,065 

 2,858,612 

 	 (86,650)

 2,771,962 

	(616,956)

 2,155,006 

(99,430)
(99,430)

2,055,576 

  0.005 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)



รายงานประจำาปี 256184 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว -

สำารองตาม
กฎหมาย

กำาไรสะสม (ขาดทุน)

ขาดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2561
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

116,500,000	
		 -	
		 -	

  - 

116,500,000 

83,464,677	
		 -
		 -	

  - 

 83,464,677 

11,650,000	
		 -	
		 -	

		 -	

 11,650,000 

11,650,000	
		 -	
		 -	

  - 

 11,650,000 

(10,609,621)
	2,155,006	

		 (99,430)

 2,055,576 

 (8,554,045)

(8,554,045)
	3,400,583	
	(981,658)

 2,418,925 

 (6,135,120)

201,005,056	
	2,155,006	

		 (99,430)

 2,055,576  

203,060,632 

203,060,632	
	3,400,583	
	(981,658)

 2,418,925  

205,479,557 

83,464,677	
		 -	
		 -	

  - 

 83,464,677 

116,500,000	
		 -	
		 -	

  - 

116,500,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	(โอนกลบั)
ตัดจ�าหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ

กำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดำาเนนิงาน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

4,320,492 

	6,391,732	
		 109,238	
		 11,809	
	17,643,973	

		 (20,868)
		 275	
		 -
		 839,921	
		 100,243	
	(1,166,913)

28,229,902 

	6,991,236	
		 91,125	
	(21,677,303)

	(294,695)
		 -

	(1,006,877)
	(1,308,885)
	(1,500,000)

 9,524,503 

		 -
	(3,193,895)

 6,330,608 

2,771,962 

	7,926,105	
		 4,340	

	(836,522)
	15,758,995	
	(839,837)

		 3	
		 100	
		 814,701	
		 18,666	

	(516,806)

25,101,707 

	40,964,333	
		 832,707	
	(9,529,686)
	1,718,852	
	(152,000)

	1,312,786	
	(3,014,872)
	(233,167)

 57,000,660 

	5,439,687	
	(3,863,895)

 58,576,452 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)



รายงานประจำาปี 256186 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจ�าเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง	
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

	 (62,855)
	-

	(1,095,992)
	(1,592,806)

		 27,397	
	1,043,191	

 (1,681,065)

	(331,758)
	(100,243)

 (432,001)

 4,217,542 

	100,521,464	 

104,739,006 

  

(1,227,072)
		 -		

(562,239)
		 850,000	
	(2,228,533)
	(1,693,386)

		 847,243	
		 511,372	

 (2,275,543)

		 (89,334)
		 (18,666)

 (108,000)

 56,192,909 

	44,328,555	 

100,521,464 

 

(124,288)
	1,864,000	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บาท)
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1. ข้อมูลของบริษัท

	 บริษัท	 เออาร์ไอพี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	 ธุรกิจหลักของ 
บรษิทัฯคอื	การจดังานนทิรรศการและกจิกรรมทางการตลาดทกุประเภท	การผลติและจ�าหน่ายหนงัสอืเกีย่วกบัข้อมลูสารสนเทศ	
รับโฆษณา	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่	99/16-20	ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	 11	 ตุลาคม	 2559	 ออกตามความในพระราช
บัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	บรษิทัฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ	 
(ปรับปรุง	2560)	จ�านวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	
2561	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่อ	งบการเงินของบริษัทฯ	

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2562

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2561)	 และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อ
ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัิ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	

	 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการส�าคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่ี	 15	 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง 
ต่อไปนี้	

	 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่11	(ปรบัปรงุ	2560)	 	 	

	 มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่18	(ปรบัปรงุ	2560)	 	 	 	

	 การตคีวามมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่31(ปรบัปรุง	2560)	

	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี	13	(ปรบัปรงุ	2560)

	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี	15	(ปรบัปรงุ	2560)

	 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี	18	(ปรบัปรงุ	2560)	

	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 15	 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา	 ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอืน่	มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ	5	ขัน้ตอนส�าหรับการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิขึน้จากสญัญา
ที่ท�ากับลูกค้า	 โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน	

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว	จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้สำาหรบังบการเงินทีม่รีอบระยะเวลาบญัชี 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ประกอบ
ด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน	จ�านวน	5	ฉบับ	ได้แก่	

 

		 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวข้างต้น	ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอื
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	 ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	 Model)	 หลักการเก่ียวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	 และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช	้ 
จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี	 การตีความมาตรฐาน	 การบัญชี	 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ถูกยกเลิกไป

	 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานกลุม่ดงักล่าว
มาถือปฏิบัติ

เรือ่ง	สญัญาก่อสร้าง

เรือ่ง	รายได้

เรือ่ง	รายได้	-	รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริการโฆษณา

เรือ่ง	โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

เรือ่ง	สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

เรือ่ง	การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	7	:
	 ฉบับที่	9	:

มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	32	:	

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	16	:
	 ฉบับที่	19	:

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

 4.1. การรับรู้รายได้

 รายได้จากการขายสินค้า

	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให ้
กับผู้ซื้อแล้ว	 รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้า	 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ส�าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลัง
จากหักส่วนลดแล้ว	

 รายได้ค่าสมาชิกนิตยสาร

	 ค่าสมาชิกนิตยสารรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก

	 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน	
	 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เม่ือให้บริการเสร็จสิ้น	 ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเม่ือสื่อโฆษณา 
ได้เผยแพร่
	 รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรู้เมื่อมีการจัดงานแล้ว

 รายได้ค่าสิทธิ

	 รายได้ค่าสิทธิรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสิทธิในการใช้โปรแกรมและไม่มีข้อผูกพันที่มีนัยส�าคัญภายหลังการส่งมอบ

 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	หมายถงึ	เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู	ซึง่ถงึก�าหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

 4.3. ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนีก้ารค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมูลค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	บรษิทัฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้	

 4.4. สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	

 4.5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทุน	อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม	และค่าเผือ่การด้อยค่าของ
สินทรัพย์	(ถ้ามี)	
	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
	 	 อาคาร	 	 -		 20	ปี
	 	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 -		 5,	10	ปี
	 	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 -		 3,	5	ปี
	 	 อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องตกแต่ง	 -		 5	ปี
	 	 เครื่องมือและอุปกรณ์	 -	 3	ปี
	 	 ยานพาหนะ	 -	 5	ปี
	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
	 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 ออกจากบัญชี	 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 จะรับรู้ใน
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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 4.6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน	 และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก	 สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ	ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสนิทรพัย์นัน้	และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า	บรษิทัฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด	มีดังนี้	

      อายุการให้ประโยชน์
	 	 	 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 	 						3,	5		ปี
	 	 	 หลักสูตรอบรมออนไลน์	 	 									3		ปี

 4.7. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บคุคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ	หมายถงึ	บคุคลหรอืกจิการท่ีมอี�านาจควบคุมบรษิทัฯ	หรอืถกูบรษิทัฯควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบคุคลหรือกจิการทีม่สีทิธอิอกเสยีง	โดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ	ผูบ้รหิารส�าคญั	กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทัฯ	ทีม่อี�านาจในการวางแผน
และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 4.8. สัญญาเช่าระยะยาว

	 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ
เงนิ	สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิ
ท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน 
ระยะยาว	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

	 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน	 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า

 4.9. เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 4.10. การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	บรษิทัฯจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์หรือสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
อืน่หากมข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า	บริษทัฯรบัรูข้าดทนุจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์
มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	บริษัทฯประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่
สะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัย์
ทีก่�าลังพจิารณาอยู	่ ในการประเมนิมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย	บรษิทัฯใช้แบบจ�าลองการประเมนิมลูค่าท่ีดทีีส่ดุซึง่เหมาะสม
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กบัสินทรัพย์	ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย	โดยการ
จ�าหน่ายนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ
ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

 4.11. ผลประโยชน์พนักงาน

 •  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
	 	 บริษัทฯรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 •  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
	 	 -	โครงการสมทบเงิน
	 	 	 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ 
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 	 -	โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
	 	 	 บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงิน 
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

	 	 	 บรษิทัฯค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ 
การไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย

	 	 	 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก 
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 	 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ	หรือ 
เมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 4.12. ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

 4.13. ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 •		ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
	 	 บรษิทัฯบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐัโดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 •		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องนั้น	 โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	ณ	 วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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	 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ 
ปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว	หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บรษิทัฯจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับัญชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เก่ียวข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทกึ
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

 4.14. การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย	(ผูร่้วมในตลาด)	ณ	วนัทีว่ดัมลูค่า	บรษิทัฯใช้ราคาเสนอ
ซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง
ก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดยีวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้	บรษิทัฯจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิ
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้
	 	 ระดับ	1	 	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
	 	 ระดับ	2	 	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
	 	 ระดับ	3	 	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน	บรษิทัฯจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมส�าหรบั
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนี	้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและ
ต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้	การใช้ดลุยพนิจิและ
การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที ่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย	โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี	อายขุองหนีท้ีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็น
อยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	ฝ่ายบริหาร
จ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์	หรอืหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด	รวมทัง้
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น	
ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีป็นจ�านวนเท่าใด	โดย
พิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์
	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท	กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช	จ�ากัด

บริษัท	บิซิเนส	ออนไลน์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	คอร์	แอนด์	พีค	จ�ากัด

บริษัท	ดีทู	ซิสเต็มส์	จ�ากัด

บริษัท	เอเน็ต	จ�ากัด

บริษัท	เอ.อาร์.	แอ็คเคานติ้ง	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด

บริษัท	เออาร์ไอที	จ�ากัด

บริษัท	ดี	แอนด์	บี		(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ลีซ	อิท	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ดาต้าวัน	เอเชีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	บีโอแอล	ดิจิตอล	จ�ากัด

บริษัท	ไบโอบอร์น	จ�ากัด

บริษัท	เออาร์	อีลาสโทเมอร์	จ�ากัด

บริษัท	เอรีส	อินเตอร์เนชันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด

บริษัท	เอสพีวีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	บางกอกสหประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	สยามสตีล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ยูบีเอ็ม	เอเซีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ยูบิลลี่	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอซิส	คอมพิวเตอร์	จ�ากัด

บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)

Keppel	Communication	Pte.	Ltd.

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกัน

บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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	 ในระหว่างป	ีบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคั	ญกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นโดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	และ	2560	บรษิทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร	ดงันี้

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ2561

2561

2561

2560

2560

2560

รำยได้

ขายสินค้า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากงานแสดงสินค้า
รายได้บริการอื่น
ค่ำใช้จ่ำย

ซื้อสินค้า
ค่าโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริหาร
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
ค่าบริการอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 15)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

12,638
381

13,019

12,366
323

12,689

2
6
19
8

1
-
1
2
1
6

10,535

3,297

10,194

2,039

3
8
15
3

1
1
1
2
1
2

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เงินฝากธนาคาร	และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.38	ถึง	4.10	ต่อปี	(2560:	
ร้อยละ	0.38	ถึง	1.10	ต่อปี)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินมูลค่า	14.86	ล้านบาท	ซึ่งลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง	
ตั๋วแลกเงินนี้ออกโดยบริษัท	ลีซ	อิท	จ�ากัด	(มหาชน)	(กิจการที่เกี่ยวข้องกัน)	และครบก�าหนด	3	เดือนในวันที่	28	มีนาคม	2562	
ในระหว่างปี	2561	บริษัทฯมีดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินคิดเป็นจ�านวน	0.23	ล้านบาท

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

8. เงินลงทุนชั่วครำว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกิน	3	เดือน	เป็นจ�านวน	0.9	ล้านบาท	(2560:	0.9	ล้านบาท)	
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.90	–	1.00	ต่อปี	(2560:	ร้อยละ	0.90	-	1.00	ต่อปี)

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2561

2561

2560

2560

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน	
รวม

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
	 ไม่เกิน	3	เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
					 ไม่เกิน	3	เดือน
				 3	–	6	เดือน
					 6	-	12	เดือน
	 มากกว่า	12	เดือน
รวม

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

130
89,754
14,855

104,739

7,487

107
7,594

12,684

1,554
604

-
686

15,528

(837)
14,691

22,285

19,148

2,477
-

57
671

22,353

(728)
21,625

31,419

130
100,391

-
100,521

8,590

1,204
9,794

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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2561 2560

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)
รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
อื่น	ๆ
รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

สินค้าส�าเร็จรูป
วัตถุดิบ
รวม

750
80

830

785
136
921

(601)
-

(601)

(589)
-

(589)

149
80

229

196
136
332

2,941
8,440
6,009
102

-
17,492

39,777

400
4,890
8,554

71
1,420

15,335

46,754

(หน่วย:	พันบาท)

10. สินค้ำคงเหลือ

รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับรำคำทุน สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย:	พันบาท)

256125612561 256025602560

	 ในระหว่างปีปัจจุบนั	บรษิทัฯบนัทกึการปรบัลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสทุธทิีจ่ะได้รับจ�านวน		0.03	 	 ล้านบาท	
(2560:	0.1	ล้านบาท)		และมกีารกลบัรายการปรบัลดมลูค่าสินค้าคงเหลือจ�านวน	0.02	ล้านบาท	(2560:	0.9	ล้านบาท)	โดยน�าไปหกั
จากมูลค่าของสินค้าคงเหลอืทีร่บัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

	 31	ธันวาคม	2561	และ	2560	เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันมีรายละเอียดดังนี้
	 -	 เงินฝากประจ�า	12	 เดือน	จ�านวน	6.0	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่บริษัทฯได้รับ
จ�านวน	5.0	ล้านบาท	และวงเงินหนังสือค�้าประกันธนาคารจ�านวน	20.0	ล้านบาท

	 -	 เงินฝากประจ�า	6	เดือน	จ�านวน	0.5	ล้านบาท	และเงินฝากออมทรัพย์จ�านวน	5.0	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯได้น�าไปค�้าประกัน
การออกหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกในนามบริษัท
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ที่ดิน อำคำร ยำนพำหนะ รวม
ส่วนปรับปรุง

อำคำร
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์    
ส�ำนักงำนและ
เครื่องตกแต่ง

รำคำทุน

1	มกราคม	2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2560

ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2561

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

1	มกราคม	2560
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
	 ส่วนที่จ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
	 ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
	 ส่วนที่จ�าหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
	 ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2561

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31	ธันวาคม	2560
31	ธันวาคม	2561

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับป ี

2560	(จ�านวนทัง้หมดรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร)
2561	(จ�านวนทัง้หมดรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร)

41,074
-
-
-

41,074

-
-
-

41,074

-
-

-

-
-

-

-

-
-

41,074
41,074

10,000
-
-
-

10,000

-
-
-

10,000

8,418
500

-

-
8,918

500

-

-
9,418

1,082
582

15,418
-

(216)
-

15,202

-
-
-

15,202

13,334
225

(216)

-
13,343

214

-

-
13,557

1,859
1,645

21,707
931

(1,117)
(6)

21,515

962
(903)
(106)

21,468

19,997
1,343

(1,117)

(6)
20,217

913

(903)

(106)
20,121

1,298
1,347

9,562
172
(214)

-
9,520

134
(1,046)

(77)
8,531

7,669
991

(206)

-
8,454

537

(1,041)

(76)
7,874

1,066
657

8,981
2,990
(3,311)

-
8,660

-
-
-

8,660

8,797
286

(3,311)

-
5,772

603

-

-
6,375

2,888
2,285

106,742
4,093
(4,858)

(6)
105,971

1,096
(1,949)
(183)

104,935

58,215
3,345

(4,850)

(6)
56,704

2,767

(1,944)

(182)
57,345

49,267
47,590

3,345
2,767

(หน่วย:	พันบาท)
12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัฯมียานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ	โดยมีมลูค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ�านวน
ประมาณ	2.3	ล้านบาท	(2560:	2.9	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	 มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	39.7	ล้านบาท	(2560:	43.0	ล้านบาท)
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รวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์

ระหว่ำงพัฒนำ

รำคำทุน

1	มกราคม	2560
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
31 ธันวาคม 2560

ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
โอนเข้า	(ออก)
31 ธันวาคม 2561

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

1	มกราคม	2560
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2560

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2561

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31	ธันวาคม	2560
31	ธันวาคม	2561

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

2560
2561

24,546	
5	

(11)
-

24,540 

76
(3,892)

-
20,724

16,818	
4,523	
(11)

21,330 

3,217
(3,892)
20,655

3,210	
69

-

-
690	
690 

-
-

1,565
2,255

-
58	
-

58 
408

-
466

632	
1,789

-
1,689	

-
(690)
999 

1,516
-

(1,565)
950

-
-
-
-
-
-
-

999	
950

24,546	
1,694	
(11)

-
26,229 

1,592
(3,892)

-
23,929

16,818	
4,581	
(11)

21,388 

3,625
(3,892)
21,121

4,841	
2,808

4,581	
3,625

(หน่วย:	พันบาท)
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	ราคาทุน
ของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	20.3	ล้านบาท	(2560:	11.6	ล้านบาท)	
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ปี	2558
ปี	2559
ปี	2560
ปี	2561
รวม

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)
เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย
รวม

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

14. ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

2561

2561

2561

2560

2560

2560

4,227
2,970
3,868
3,190

14,255

3,297
3,932
8,726

15,955

1,620
(177)

1,443

(353)
1,090

4,227
2,970
3,864

-
11,061

2,039
7,213
7,710

16,962

2,052
(277)

1,775

(332)
1,443

	 บรษิทัฯได้ด�าเนินการขอคนืภาษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร	อย่างไรกต็าม	มลูค่าทีจ่ะได้รบัคนืขึน้อยูก่บั
ผลการตรวจสอบภาษโีดยเจ้าหน้าทีก่รมสรรพากร	ทัง้นี	้ฝ่ายบรหิารเช่ือว่าบรษัิทฯจะได้รบัคนืเงนิภาษดีงักล่าวทัง้จ�านวนในอนาคต
	 เมือ่วันที	่28	มีนาคม	2560	บรษิทัฯได้รบัคนืภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่ายของปี	2557	จ�านวน	5.4	ล้านบาท	

	 บรษิทัฯได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่ายานพาหนะ	ใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ	โดยมกี�าหนดการช�าระค่าเช่า
เป็นรายเดอืน	อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ	5	ปี
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ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนัของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายทัง้ส้ินตามสญัญาเช่า

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนัของจำานวนเงนิขัน้ตำา่ทีต้่องจ่ายทัง้ส้ินตามสญัญาเช่า

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่เกิน 1 ปี

1-4 ปี

1-4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รวม

รวม

1,188
(98)

1,090

1,620
(177)

1,443

432
(79)
353

432
(100)
332

1,620
(177)

1,443

2,052
(277)

1,775

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:
			ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	
			ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
			(ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
						ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
						ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	
						ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี

(หน่วย:	พันบาท)

17. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

2561 2560

6,346

708
132

(891)
44

2,074
(1,500)
6,913

5,641

677
137

124
-
-

(233)
6,346

	 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2561	และ	2560	แสดงได้ดังนี้
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ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

(หน่วย:	พันบาท)

2561

2561

2560

2560

270
570
840

2.7
4.0	-	7.5
0	-	27.0

232
582
814

2.4
3.5	-	6.0
0	-	25.0

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการดังต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน	

	 บรษิทัฯคาดว่าไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน	1	ปีข้างหน้า	(2560:	บรษิทัฯคาดว่ามกีารจ่ายจ�านวน	1	
ล้านบาท)

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯประมาณ	
10	ปี	(2560:	12	ปี)

	 สมมติฐานทีส่�าคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั	สรุปได้ดงัน้ี

	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานท่ีส�าคัญต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ณ	วนัที	่
31	ธนัวาคม	2561	และ	2560	สรปุได้ดงัน้ี

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อส�ำรอง
(พันบำท)

ผลกระทบต่อส�ำรอง
(พันบำท)

ผลกระทบต่อส�ำรอง
(พันบำท)

ผลกระทบต่อส�ำรอง
(พันบำท)

เคลื่อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

1
1
10

1
1
10

(548)
531
(289)

(558)
686
(229)

1
1
10

1
1
10

618
(484)
319

635
(612)
257

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560
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	 เม่ือวนัที	่13	ธนัวาคม	2561	สภานติบิญัญติัแห่งชาตไิด้มมีตผ่ิานร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่	ซึง่กฎหมาย
ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา	พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้�าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิ
กรณีนายจ้างเลิกจ้าง	ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	20	ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	
400	 วัน	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 และมีผลกระทบให้
บริษัทฯมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	1.6	ล้านบาท	บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18. ส�ำรองตำมกฎหมำย

	 ภายใต้บทบญัญติัของมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	 2535	บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี
ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี	 หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา	 (ถ้าม)ี	 จนกว่าทนุส�ารองนี้ 
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

	 ในปัจจุบัน	บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนขาย	สื่อโฆษณาและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ					
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ

20. ภำษีเงินได้ 

2561

2561

2560

2560

46
64
6
2

-

920
920

45
90
8
2

-

617
617

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้	

	 ภาษีเงินได้ของบริษัทฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้
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ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก:
	 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
				 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
			 ผลขาดทุนทางภาษี
   รวม

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

2561

2561

2561

2560

2560

2560

4,320
ร้อยละ	20

864
32

225
(201)

24

920

(245)

167
120

1,383
2,690
4,360

2,772
ร้อยละ	20

554
-

200
(137)

63

617

(25)

146
118

1,269
3,502
5,035

	 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	มีดังนี้

	 จ�านวนภาษเีงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	
และ	2560	สรุปได้ดังนี้	

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน

	 บรษิทัฯได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบักจิการซอฟต์แวร์	ประเภท	Enterprise	software,	
Digital	content	และ	Embedded	Software	ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่	2911(7)/2555	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2555	ภายใต้
เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ	 บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	8	ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	(วันที่	8	ตุลาคม	2556)
	 ในระหว่างปี	2561	บรษิทัฯมรีายได้จากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิการลงทนุเป็นจ�านวนเงนิ	0.2	ล้านบาท	(2560:	1.1	ล้านบาท)

22. ก�ำไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิทฯ	(ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่)	ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

	 ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ส่วนงาน	

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	 บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ	
บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	3	ส่วนงาน	ดังนี้	

	 -	 สื่อและคอนเทนต์	

	 -	 จัดนิทรรศการ	

	 -	 บริการดิจิทัล	

	 บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น	

	 ผูมี้อ�านาจตัดสนิใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไร
หรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนิน
งานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯบริหารงานด้านการจัดหาเงิน	(ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และ
รายได้ทางการเงิน)	และภาษีเงินได้ของบริษัทฯโดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

	 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจ
กับบุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	มีดังต่อไปนี้	

ก�าไรส�าหรับปี	(พันบาท)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(พันหุ้น)
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท/หุ้น)

2561 2560

3,400
466,000
0.007

2,155
466,000
0.005
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รำยได้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

ผลกำรด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้อื่น
กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

รำยได้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

ผลกำรด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้อื่น
กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

36,185
-

36,185

3,022

33,784
342

34,126

2,471

54,282
-

54,282

(2,214)

81,092
-

81,092

(3,931)

45,197
-

45,197

2,433

46,394
25

46,419

2,910

135,664
-

135,664

3,241

161,270
367

161,637

1,450

-
-
-

-

-
(367)
(367)

-

135,664
-

135,664

3,241
(140)
1,219
4,320

(920)
3,400

161,270
-

161,270

1,450
(87)

1,409
2,772

(617)
2,155

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ส่ือและ              
คอนเทนต์

ส่ือและ              
คอนเทนต์

จัดนิทรรศกำร

จัดนิทรรศกำร

รวมส่วนงำน

รวมส่วนงำน

รวม

รวม

กำรตัดบัญช ี
รำยกำรระหว่ำงกัน

กำรตัดบัญช ี
รำยกำรระหว่ำงกัน

บริกำรดิจิทัล

บริกำรดิจิทัล

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

	 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ	ประเทศไทย	ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

	 ในปี	2561	บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน	4	ราย	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	9	ล้านบาท	8	ล้านบาท	8	ล้านบาท	
และ	7	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานบริการดิจิทัล	ส่วนงานจัดนิทรรศการ	และส่วนงานสื่อและคอนเทนต์	(2560:	รายได้จากลูกค้า
รายใหญ่จ�านวน	4	ราย	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	12	ล้านบาท	10	ล้านบาท	9	ล้านบาท	และ	7	ล้านบาท	ซึ่งมาจากส่วนงานบริการ 
ดิจิทัล	และส่วนงานจัดนิทรรศการ)	



รายงานประจำาปี 2561106 บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

24. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	
2530	โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	และร้อยละ	5	ของเงินเดือน	เงินกองทุนและ
ผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	
	 ในระหว่างปี	2561	บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน	1.1	ล้านบาท	(2560:	1.1	ล้านบาท)								

25. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 25.1. ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนและสัญญำบริกำร

	 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพ้ืนที่อาคารคลังสินค้า	 ยานพาหนะและสัญญาบริการ	 อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่	1	-	5	ปี	และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	บริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

 25.2. หนังสือคำ้าประกันธนาคาร

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	 เพื่อใช้ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า
จ�านวน	0.2	ล้านบาท	(2561:	ไม่มี)	

26. เครื่องมือทำงกำรเงิน

 26.1. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่107	“การแสดงรายการและการเปิด
เผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน”	 ประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินลงทุนชั่วคราว	 ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้อื่น	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 บริษัทฯมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญ
จากการให้สนิเช่ือ	นอกจากนีก้ารให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯไม่มกีารกระจกุตวั	เนือ่งจากบรษิทัฯมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียู่
จ�านวนมากราย	จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคัญอนัเกีย่วเนือ่งกับเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ดีอกเบีย้	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า	

	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด	หรือ	วันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

จ่ายช�าระ
			 ภายใน	1	ปี
	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

2561 2560

5.0
1.2

7.6
0.6
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สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-
0.9
-

6.5

-
0.3

-
0.9
-

6.5

-
0.3

-
-
-
-

-
1.1

-
-
-
-

-
1.4

104.6
-
-

5.0

-
-

100.4
-
-

5.0

-
-

0.1
-

39.8
-

16.0
-

0.1
-

46.8
-

17.0
-

0.38	-	4.10
0.90	-	1.00

-
0.38	-	1.00

-
6.17

0.38	-	1.10
0.90	-	1.00

-
0.38	-	1.00

-
6.17

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

ภำยใน 1 ปี        1-5 ปี 

ภำยใน 1 ปี        1-5 ปี 

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสาระส�าคัญ	เนื่องจากธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
มีจ�านวนน้อยและไม่มีนัยส�าคัญต่องบการเงิน	จึงไม่ได้มีการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

 26.2. มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

	 เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษัิทฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมีอัตราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด	บรษิทัฯจงึประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินใกล้เคยีงกับมลูค่าตามบัญชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุท่ีส�าคัญของบรษิทัฯคอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนเท่ากับ	0.13:1	(2560:	0.14:1)	

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562


