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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2558 ที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ไม่ฟน้ื ตัวจากความซบเซา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีพ
่ งึ่ พาการส่งออกเป็นหลัก หน่วยงาน
ภาคเอกชนต้องปรับตัวด้วยการลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างรายได้โดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด โฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทด้านธุรกิจสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาครัฐมีความพยายาม และ
มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ผ่านการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดงานอีเวนต์
เพื่อกระตุ้นธุรกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรม และส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในปี 2558 ธุรกิจด้านบริการจัดการ และ
บริหารงานอีเวนต์ ของบริษทั เออาร์ ไอพี จ�ากัด (มหาชน) เติบโตขึน้ มากกว่าปี 2557 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษทั ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ�าปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 325.96 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.80 แต่เนื่องจากโครงการภาครัฐส่วนมากต้องผ่านการประมูล และ
มักมีการแข่งขันสูง ท�าให้ก�าไรขั้นต้นที่ ได้ ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทจึงยังมีผลขาดทุนหลังภาษีจ�านวน
9.86 ล้านบาท แต่เป็นผลขาดทุนที่ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 3.89 ล้านบาท
ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมสือ่ โดยรวม ยังคงอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านไปสูย่ คุ การสือ่ สารดิจทิ ลั บริษทั ต้องปรับกลยุทธ์ธรุ กิจ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนหาช่องทางใหม่ ๆ ทีจ่ ะใช้ความเชีย่ วชาญ และจุดแข็งของบริษทั สร้างความได้เปรียบ
ทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ลงทุนพัฒนาดิจทิ ลั คอนเทนต์ และสือ่ ดิจทิ ลั รวมถึงการเข้าสูบ่ ริการการตลาดแบบดิจทิ ลั
ที่สามารถเข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถวัดผลความส�าเร็จได้ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสื่อทั้งหมดของบริษัทให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

Dear Shareholders,
Year 2015 had seen substantial uncertainties and changes in the worldwide business and economy. The sluggish
global economy had continued to have an impact on Thailand’s overall economy, which relied mainly on export income.
The grim outlook resulted in the holding back of marketing, advertising and public relation spending of the local private
sector, which inevitably affected the Company’s advertising media business. The public sector, however, has
continued to stimulate the economy and industrial growth through budgetary spending. Various projects, including
public relations, events and expositions, were initiated in an attempt to encourage business transactions and
to support small and medium enterprises. The Company, therefore, managed to grow its Event Management Service
Business, in comparison to the year 2014. According to the Statement of Comprehensive Income for the year ending
2015, the Company’s total revenue increased to Baht 325.96 million or a growth of 17.80%. However, due to the fact
that most government projects must go through bidding process and were generally quite competitive, the gross
profits, which were slim, had yet to cover sales and management expenses. Hence, the Company was still making
a loss after tax of Baht 9.86 million, which was, nonetheless, Baht 3.89 million lower than the previous year.
Overall, the media industry has still been in the transition period towards the Digital Communication era.
The Company must persistently review and adjust its business strategies to be in line with the dynamic changes in
consumer behavior, particularly in terms of media and data consumption trends. The Company has been implementing
alternative platforms to effectively utilize its expertise and business strengths in order to maintain its comparative
advantages. In 2015, the Company continued to develop digital content, digital media, and digital marketing services
that were equipped with evaluation tools, to help customers’ access target groups more precisely. It was another step
forward for the Company to establish an integrated communication service.
Lastly, we would like to thank you all shareholders, customers, business partners, the Board of Directors,
the executive team, employees and patrons for your continuous supports.

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 2015 ANNUAL REPORT

Mr. Min Intanate
Executive Chairman
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BOARD OF DIRECTORS คณะกรรมการบริษัท
การศึกษา :
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M Sc (Econ ) niversity of entucky, SA
ปริญญาตร เศรษ ศาสตรบัณ ิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุ ิบัตร การพั นาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาบัตร วปอ รุ่นที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
Director Certification rogram (DC
)
The Role of the Chairman rogram (RC
)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บมจ เออาร์ ไอพ
ประธานกรรมการและกรรมการอริสระ
บมจ ที เอม ี อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
บมจ ยูบิลลี่เอนเตอร์ ไพรส์
ประธานกรรมการ
บมจ เอสวโอเอ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ ไทยเบ เวอเรจ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)
บมจ โพลีเพลก ์( ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
บมจ บางกอกสหประกันภัย
ประธานกรรมการ
บมจ นำาตาลขอนแก่น
ประธานกรรมการ
บจ ยูบีเอม เอเ ีย ( ประเทศไทย )
ประธานกรรมการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายมนู เลียวไพโรจน์ อายุ ป
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

Educations :
h D in Business Administration ( onorary), Thammasat niversity
M Sc in Economics, niversity of entucky, SA
B Sc in Economics ( ons), Thammasat niversity
Certificate for Industrial Development, Nagoya Training Center, apan
• Thailand National Defence College, Class

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
) ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( ม ค
ปัจจุบัน)

Mr. Manu Leopairote Age ears
Chairman of the Board & Independent Director
Shareholding roportion direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears ( an ,

มค

resent)

Training for the Directors courses of Thai Institute of Directors Association, Thailand (IOD)
Director Certification rogram (DC
)
The Role of the Chairman rogram (RC
)
5 Years’ work experience :
ARI C
T M C Industrial C
u ilee Enterprise C
SV A C
Siam Steel International C
Thai Beverage C
( Singapore Stock Market )
olyplex (Thailand) C
Bangkok nion Insurance C
hon aen Sugar Industry C
BM Asia (Thailand) Co , td
Ministry of Industry

Chairman of the Board & Independent Director
Chairman of the Board
Chairman of the Board

an

Independent Director & Chairman of Audit Committee

resent
resent
resen
resent
resent
resent

Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board
ermanent Secretary, Ministry of Industry

resent
resent
resent
resent

Chairman of Audit Committee
Independent Director & Audit Committee Mem er

Director General, Department of Industrial romotion

การศกษา
ปริญญานิติศาสตรดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ, Dominican niversity of California, ประเทศสหรั อเมริกา
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรกิตติมศักดิ วิทยาศาสตร์บัณ ิต (วิทยาการคอมพวเตอร์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร
ปริญญาตร สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu sing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน
ประกาศนียบัตร โครงการ
Thailand Insurance eadership rogram (
)
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
The Role of the Chairman rogram (RC ) (
)
ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ เอสวโอเอ
บมจ เอสพวไอ
บมจ ไอที ิตี
บมจ บิ ิเนส ออนไลน์
บจ ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ คอร์ แอนด์ พค
บจ กลุ่มแอดวาน ์ รเสิร์ช

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ อายุ ป
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปที่เปนกรรมการ

ทางตรง
ทางอ้อม ไม่มี
ป ( มี ค
ปัจจุบัน)

Mr. Min Intanate Age ears
Director & Executive Chairman
Shareholding roportion
(As of Dec ,
)
Duration of Directorship
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direct
indirect None
ears (Mar ,

resent)

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานบริษัท
กรรมการ

มี ค

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

Educations :
onorary Doctoral Degree of a s, Dominican niversity of California, SA
onorary Doctorate Degree of Science (Information Technology for Management), Mahasara ham niversity
onorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural Technology,
Ra amangala niversity of Technology Thanya uri
Bachelor of Architecture, Fu sing Institute of Technology, Tai an
Certificate
Thailand Insurance eadership rogram (
)
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
The Role of the Chairman rogram (RC ) (
)
5 Years’ work experience :
ARI C
Director & Executive Chairman
Mar
resent
SV A C
Director
resent
S VI C
Director & Executive Chairman
resent
IT City C
Director & Executive Chairman
resent
Business nline C
Director & Executive Chairman
resent
D&B (Thailand) Co , td
Chairman
resent
ABI S Development Co , td
Director
resent
National Credit Bureau Co , td Director
resent
Core & eak Co , td
Director & Chairman
resent
Advanced Research Group Co , td Director
resent

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

การศกษา
เศรษ ศาสตร์มหาบัณ ิต จ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วิทยาศาสตร์บัณ ิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Accreditation rogram (DA ) (

)

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่
กรรมการและรองประธานบริหาร
บมจ เอสวโอเอ
รองผู้อำานวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจ IT ro ect
• สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย (ATCI) กรรมการ
บจ ไมโคร อ ท์ (ประเทศไทย)
ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์สำาหรับคู่ค้า
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ EM
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด EM
ผู้จัดการอาวุโสส่วนคู่ค้า EM
ผู้จัดการฝ่ายพั นาธุรกิจ
สมาคมธุรกิจ อ ต์แวร์ ไทย (ATSI) กรรมการ

มี ค

ปัจจบัน

นางเอื้อมพร ปัญญาใส อายุ ป
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

Educations :
Master of Economics, Chulalongkorn niversity
Bachelor of Science, Thammasat niversity
Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (
5 Years’ work experience :
ARI C
SV A C
Information Industry Association
Thailand (ATCI)
MICR S FT (T AI AND) TD

Business Soft are Association
of Thailand (ATSI)

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง ไม่มี
(ณ วันที่ ธ ค
) ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปทีเ่ ปนกรรมการ ป ( พ ย
ปัจจุบนั )

)

Director & Chief Executive ffice
Director & Vice Executive Chairman
Deputy Executive Director IT ro ect Group
Director

Mar

resent

Mrs. Aeimporn Punyasai Age ป
Director & Chief Executive fficer

Shareholding roportion direct None
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears (Nov ,
resent)

artner Strategy & rogram ead, Small &
Midmarket Solutions & artners
EM Sales Director
Senior Segment Marketing Manager EM
Senior artner Account Manager EM
Business Development Manager
Director

การศกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณ ิต สาขาวิศวกรรมคอมพวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Accreditation rogram (DA ) (
ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บจ สแพลช อินเตอร์แอคที
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร
สมาคมผู้จัดพมพ์และผู้จำาหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรม อ ต์แวร์ ไทย
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย

)

กรรมการ
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการสมาคมเศรษ ศาสตร์
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า
ที่ปรกษา

มี ค

กพ

ปัจจบัน

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุ ิ คณะบริหารธุรกิจ
ที่ปรกษา

ปัจจบัน
ปัจจบัน

กรรมการ
ที่ปรกษา

ปัจจบัน
ปัจจบัน

Educations :
Master of Science in Computer Engineering, Assumption niversity
Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (
5 Years’ work experience :
ARI C
Splash Interactive Co , td
Chiang Mai niversity
Assumption niversity
The Association of Thai
ICT Industry (ATCI)
Ra amangala niversity
of Technology Thanya uri
The u lishers And Booksellers
Association f Thailand
The Association of Thai Soft are
Industry (ATSI)
The Thai Federation of ICT
Technology Association

นายปฐม อินทโรดม

)

Director
Director & Chief Executive fficer
Director
Committee, Economics Association
Vice resident, Alumni Association
Advisory Board Mem er

Mar

Fe

resent

resent
resent
resent

Committee, Faculty of Business Administration

resent

Advisory Board Mem er

resent

Committee

resent

Advisory Board Mem er

resent

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 2015 ANNUAL REPORT

อายุ

ป

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
) ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( มี ค
ปัจจุบัน)

Mr. Pathom Indarodom

Age

ears

Director

Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship
ears (Mar ,
resent)
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การศึกษา :
ASE , Advanced Senior Executive rogram, ellogg School of Management, SA
FCCA, Fello of The Association of Chartered Certified Accountants,
MBA, xford Brookes niversity Business School,
FCA, Fello of The Institute of Singapore Chartered Accountants
FC A, Fello of Certified ractising Accountants, Australia
IIA, The Institute of Internal Auditors, SA
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
Director Accreditation rogram (DA ) (
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ บิ ิเนส ออนไลน์
บมจ เอสวโอเอ
บจ เอ ิส คอมพวเตอร์
บจ เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ กลุ่มแอดวาน ์ รเสิร์ช
บจ ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
บจ เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ เอเ ิร์ทส์

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการ

อายุ

ป

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
)
ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( ม ค
ปัจจุบัน)

Mr. Wilson Teo Yong Peng
Director

Age

ears

Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears ( an ,
resent)

)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มค

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

an

resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent

มค

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

an

resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent

Educations :
ASE , Advanced Senior Executive rogram, ellogg School of Management, SA
FCCA, Fello of The Association of Chartered Certified Accountants,
MBA, xford Brookes niversity Business School,
FCA, Fello of The Institute of Singapore Chartered Accountants
FC A, Fello of Certified ractising Accountants, Australia
IIA, The Institute of Internal Auditors, SA
Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (
5 Years’ work experience :
ARI C
Business nline C
SV A C
Asys Computer Co , td
ABI S Development Co , td
• Advanced Research Group Co , td
Dataone Asia (Thailand) Co , td
Ane Corporation td
Acerts Co , td

)
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

การศกษา
ปริญญาโท MBA ( peration Management), niversity of Scranton ประเทศสหรั อเมริกา
ปริญญาตร พาณิชยศาสตร์บัณ ิต จ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตร บริหารธุรกิจบัณ ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Accreditation rogram (DA ) (
ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ บิ ิเนส ออนไลน์
• บจ เอ อาร์ แอคเคานติง แอนด์ คอน ัลแตนท์
บจ เ ลท์ ออนไลน์
บจ เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ ดีทู ิสเตมส์
บจ คอร์แอนด์พค
บจ เออาร์ ไอที
บจ เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ เอเนต
บจ กลุ่มแอดวาน ์ รเสิร์ช

นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป (

อายุ

Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (

ทางตรง
ทางอ้อม ไม่มี
มค
ปัจจุบัน)
Age

Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears ( an ,
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Educations :
MBA ( peration Management), niversity of Scranton, SA
Bachelor of Commerce, Chulalongkorn niversity
Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat niversity

ป

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Director

)

ears

resent)

5 Years’ work experience :
ARI C
Business nline C
• A R Accounting & Consultants Co , td
ealth nline Co , td
ABI S Development Co , td
D Systems Co , td
Core & eak Co , td
ARIT Co , td
Ane Corporation td
Anet Co , td
Advanced Research Group Co , td

)
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Financial Controller

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

การศกษา
ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana niversity, สหรั อเมริกา
ปริญญาตร (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana niversity, สหรั อเมริกา
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Certification rogram (DC ) (
)
Audit Committee rogram (AC ) (
)
The Role of the Chairman (RC ) (
)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (
)
Monitoring the uality of Financial Reporting (MFR) (
Charter Director Class (CDC) (
)
ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ ลี อิท
บมจ ศรตรัง แอโกรอินดรัสทร
บมจ ปูน ิเมนต์นครหลวง

)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กย

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

Educations :
Master of Business Administration (Finance), Indiana niversity, SA
Bachelor of Finance ( onors), Indiana niversity, SA
Certificate
Director Certification rogram (DC ) (
)
Audit Committee rogram (AC ) (
)
The Role of Chairman (RC ) (
)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (
)
Monitoring the uality of Financial Reporting (MFR) (
Charter Director Class (CDC) (
)
5 Years’ work experience :
ARI C
ease IT C
Sri Trang Agro Industry C
Siam City Cement C

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ ป
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
) ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( ก ย
ปัจจุบัน)

)

- Independent Director,
Chairman of Audit Committee
- Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee
Independent Director & Mem er of Audit Committee
Independent Director & Chairman of Audit Committee
Independent Director & Chairman of Audit Committee

Sep

resent
resent
resent
resent

Mr. Prakob Visitkitjakarn Age ears
Independent Director, Chairman of Audit Committee
& Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears (Sep ,
resent)

การศกษา
ปริญญาโท เศรษ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรั อเมริกา
ปริญญาตร เศรษ ศาสตรบัณ ิต (เกียรตินิยมอันดับ ) จ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตร นิติศาสตรบัณ ิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Accreditation rogram (DA ) (
ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจารณาค่าตอบแทน
ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
ผู้อำานวยการสำานักสารสนเทศการลงทุน
ที่ปรกษาด้านการลงทุน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ)
ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค

กย

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

Educations :
M A (Economics), Boston niversity, SA
Bachelor of Economics ( nd Class onor), Chulalongkorn niversity
Bachelor of a s, Ramkhamhaeng niversity
Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (
5 Years’ work experience :
ARI C
ffice of the Board of
Investment (B I)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ อายุ ป
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

)

Independent Director, Mem er of Audit Committee,
Mem er of Nomination and Remuneration Comittee
Executive Director, Investment Strategy
and olicy Bureau
Executive Director, Management Information
System Bureau
Executive Investment Advisor
Director, Economic and Investment Strategy
Division, Investment Strategy and olicy Bureau

Sep

resent
resent
resent

สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
) ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( ก ย
ปัจจุบัน)

Mr. Narit Therdsteerasukdi Age ears
Independent Director, Mem er of Audit Committee,
Mem er of Nomination and
Remuneration Comittee

Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears (Sep ,
resent)
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การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณ ิต คณะแพทยศาสตร์ จ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA, eriot att niversity, Edin urgh, Scotland
นิติศาสตร์บัณ ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
Audit Committee rogram (AC ) (
)
Monitoring Fraud Risk Management (
)
Monitoring the uality of Financial Reporting (
)
Monitoring the Internal Audit Function (
)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บมจ เออาร์ ไอพ
• สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รพ ภูมิพลอดุลยเดช

นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร) อายุ ป
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรง
(ณ วันที่ ธ ค
)
ทางอ้อม ไม่มี
จำานวนปที่เปนกรรมการ ป ( ก ย
ปัจจุบัน)

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name ; Srivichit) อายุ
Independent Director,
Mem er of Audit Committee,
Mem er of Nomination and
Remuneration Comittee
Shareholding roportion
(As of Dec ,
)
Duration of Directorship

16

ป

direct
indirect None
ears (Sep ,
resent)

)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพจารณาค่าตอบแทน
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
หัวหน้าศูนย์พั นาคุณภาพ
รองหัวหน้าศูนย์พั นาคุณภาพ
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกษา

กย

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

Sep

resent
resent
resent
resent

Educations :
Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn niversity
MBA, eriot att niversity, Edin urgh, Scotland
Bachelor of a s, Sukhothai Thammathirat niversity
Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
Audit Committee rogram (AC ) (
)
Monitoring Fraud Risk Management (
)
Monitoring the uality of Financial Reporting (
)
Monitoring the Internal Audit Function (
)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (
5 Years’ work experience :
ARI C

)

Independent Director, Mem er of Audit Committee
Mem er of Nomination and Remuneration Comittee
• ffice of Thailand uality A ard Thailand uality A ard Assessor
Bhumi ol Adulyade ospital
ead, uality Development Center
Deputy ead, uality Improvement Center
Vice Chairman of Risk Management Committee
ead of Anesthesiology Department
Chairman of the Education uality Assurance
Committee

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

EXECUTIVE COMMITTEE คณะกรรมการบริหาร

1

DIRECTOR & EXECUTIVE CHAIRMAN
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

3

2

กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

BUSINESS MEDIA DIRECTOR

4

ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

ICT MEDIA DIRECTOR

5

ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อ ไอซีที

CHIEF FINANCIAL OFFICER
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ อายุ ป
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปที่เปนกรรมการ

1

ทางตรง
ทางอ้อม ไม่มี
ป ( มี ค
ปัจจุบัน)

Mr. Min Intanate Age ears
Director & Executive Chairman
Shareholding roportion
(As of Dec ,
)
Duration of Directorship

direct
indirect None
ears (Mar ,

resent)

การศกษา
ปริญญานิติศาสตรดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ, Dominican niversity of California, ประเทศสหรั อเมริกา
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรกิตติมศักดิ วิทยาศาสตร์บัณ ิต (วิทยาการคอมพวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร
ปริญญาตร สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu sing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

Educations :
onorary Doctoral Degree of a s, Dominican niversity of California, SA
onorary Doctorate Degree of Science (Information Technology for Management), Mahasara ham niversity
onorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural Technology,
Ra amangala niversity of Technology Thanya uri
Bachelor of Architecture, Fu sing Institute of Technology, Tai an

ประกาศนียบัตร โครงการ
Thailand Insurance eadership rogram (
)
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
The Role of the Chairman rogram (RC ) (
)

Certificate
Thailand Insurance eadership rogram (
)
Director Accreditation rogram (DA ) (
)
The Role of the Chairman rogram (RC ) (
)

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ เอสวโอเอ
บมจ เอสพวไอ
บมจ ไอที ิตี
บมจ บิ ิเนส ออนไลน์
บจ ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ คอร์ แอนด์ พค
บจ กลุ่มแอดวาน ์ รเสิร์ช

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานบริษัท
กรรมการ
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มี ค

ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน
ปัจจบัน

5 Years’ work experience :
ARI C
SV A C
S VI C
IT City C
Business nline C
D&B (Thailand) Co , td
ABI S Development Co , td
National Credit Bureau Co , td
Core & eak Co , td
Advanced Research Group Co , td

Director & Executive Chairman
Director
Director & Executive Chairman
Director & Executive Chairman
Director & Executive Chairman
Chairman
Director
Director
Director & Chairman
Director

Mar

resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
resent
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นางเอื้อมพร ปัญญาใส อายุ
กรรมการ และผู้จัดการใหญ่

2

ป

สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปทีเ่ ปนกรรมการ ป ( พ ย

ทางตรง ไม่มี
ทางอ้อม ไม่มี
ปัจจุบนั )

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ เอสวโอเอ
สมาคมอุตสาหกรรม
สารสนเทศไทย (ATCI)
บจ ไมโคร อ ท์ (ประเทศไทย)

สมาคมธุรกิจ อ ต์แวร์ ไทย (ATSI)

Certificate
Director Accreditation rogram (DA ) (

)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
กรรมการและรองประธานบริหาร
รองผู้อำานวยการบริหาร
กลุ่มธุรกิจ IT ro ect
กรรมการ

มี ค

5 Years’ work experience :
ARI C

ปัจจบัน

SV A C
Information Industry Association
Thailand (ATCI)
MICR S FT (T AI AND) TD

ผู้อำานวยการฝ่ายกลยุทธ์
สำาหรับคู่ค้า
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ EM
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด EM
ผู้จัดการอาวุโสส่วนคู่ค้า EM
ผู้จัดการฝ่ายพั นาธุรกิจ
กรรมการ

นายธนิต แกล้วเดชศรี
กรรมการบริหาร

อายุ

Business Soft are Association
of Thailand (ATSI)

ทางตรง ไม่มี
ทางอ้อม ไม่มี
ปัจจุบนั )

Director & Chief Executive ffice
Director & Vice Executive Chairman
Deputy Executive Director
IT ro ect Group
Director

Mar

resent

artner Strategy & rogram ead, Small &
Midmarket Solutions & artners
EM Sales Director
Senior Segment Marketing Manager EM
Senior artner Account Manager EM
Business Development Manager
Director

Age

Shareholding roportion
(As of Dec ,
)
Duration of Executive ear (Aug

ears
direct None
indirect None
No )

Educations :
Bachelor Degree (Second Class onor) , Faculty of Engineering, ing Mongkut Institute
of Technology adkra ang

การศกษา
ปริญญาตร (เกียรตินิยมอันดับ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร โครงการ

Certificate
ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
ผู้จัดการอาวุโส

กพ
กพ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปทีเ่ ปนผูบ้ ริหาร ป (ก พ

5 Years’ work experience :
ARI C
ARI C

ปัจจบัน
มค

นายพรชัย จันทรศุภแสง อายุ ป
ผู้อำานวยการสื่อไอทีและการศกษา

4

ทางตรง
ทางอ้อม ไม่มี
ปัจจุบนั )

roportion
(As of Dec ,
)
Duration of Executive
Educations :
B Sc asetsart niversity,

ประกาศนียบัตร โครงการ

Certificate
ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อไอ ีที
ro ect Manager
ผู้จัดการส่วน Education and Training
ผู้จัดส่วน Customer Service
ผู้ช่วยบรรณาธิการแผนกตำาราวิชาการ

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปทีเ่ ปนผูบ้ ริหาร ป ( ก ค

อายุ

5 Years’ work experience :
• ARI C
TERA TRADE C M AN
RTEM C M AN
C M SERVICE
SE ED CATI N C

ปัจจบัน
ธค

ป

5

ทางตรง
ทางอ้อม ไม่มี
ปัจจุบั น)

Business Media Director
Senior Manager

Fe
Fe

No
an

Mr. Pornchai Jantarasupasang Age ears
Director f It Media And EducationShareholding

การศกษา
วิทยาศาสตร์บัณ ิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บจ เทอร์ราเทรด
บจ ออร์เทม
บจ คอมพวเ อร์วิ
บมจ ีเอด ยูเคชัน

)

Mr. Thanit Klaewdetsri
Executive Director

3

ป

สัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ ธ ค
)
จำานวนปทีเ่ ปนผูบ้ ริหาร ป (ส ค

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บมจ เออาร์ ไอพ

Shareholding roportion
direct None
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Directorship ears (Nov ,
resent)
Educations :
Master of Economics, Chulalongkorn niversity
Bachelor of Science, Thammasat niversity

การศกษา
เศรษ ศาสตร์มหาบัณ ิต จ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
วิทยาศาสตร์บัณ ิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประกาศนียบัตร โครงการ
Director Accreditation rogram (DA ) (

Mrs. Aeimporn Punyasai Age ears
Director & Chief Executive fficer

ear (Fe

direct
indirect None
No )

ICT Media Director
ro ect Manager
Education and Training Manager
ead of Customer Service
Editorial Assistant Division text ook

Miss Pornpavee Sahawathanapong
Executive Director

resent
Dec

Age

ears

Shareholding roportion
direct
(As of Dec ,
)
indirect None
Duration of Executive
ears ( uly ,
resent)

การศกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตร บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโร ประสานมิตร

Educations :
Master of Business Administration, Burapha niversity
Bachelor of Business Administration (Accounting), Faculty of Arts, Srinakharin irot niversity

ประกาศนียบัตร โครงการ

Certificate

ประสบการณ์ย้อนหลัง ป
บมจ เออาร์ ไอพ
บจ สแพลช อินเตอร์แอคที
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ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
กรรมการ

กค

ปัจจบัน

5 Years’ work experience :
ARI C
Splash Interactive Co , td

Chief Financial fficer
Director

uly

resent

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่

1. สื่อสิ่งพิมพ์
2. การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
3. สื่อดิจิตอลและสื่ออื่น
0107553000051
0-2642 3400
0-2641 2331
www.arip.co.th, www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 บาท
116,500,000 บาท
0.25 บาท
หุ้นสามัญ จ�านวน 466,000,000 หุ้น

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-mail address
ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ

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

ผู้สอบบัญชี

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
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
กรรมการบริหาร/ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
E-mail address

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 2015 ANNUAL REPORT

นายธนิต แกล้วเดชศรี
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
นางสาวแอน เสียงสมบัติดี
tarip@arip.co.th
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เปรียบเทียบรายได้ป
12%

15%
26%

สัดส่วนรายได้
จากการขาย

สัดส่วนรายได้
จากการขาย

40%

ป

ป

48%

59%
สื่อสิ่งพิมพ์

การจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้า

สื่อดิจิตอล และรายได้อื่น

สื่อสิ่งพิมพ์

การจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้า

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สำาหรับป
รายได้รวม
(หน่วย พันบาท)

229,879

2554*

2555*

(หน่วย พันบาท)

276,694

2556

(งบการเงินรวม)
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี

530,516

249,507

2557

31,552

325,957

33,136

22,300

2558

2554*

2555*

2556

2557
-13,748

-9,858

(หน่วย พันบาท)

(หน่วย พันบาท)

306,042
261,553

231,419
246,108 237,814

230,968

2555*

2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม

2554*

สื่อดิจิตอล และรายได้อื่น

2556

2557

2558

225,114
209,959

2554*

2555*

2556

206,022

196,163

2557

2558

* ในปี 2556 บริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้มำถือปฏิบัติ และปรับงบกำรเงินย้อนหลัง ปี 2554-2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

REVEN E C M ARIS NS
12%

15%
26%
40%

roportion of
the Revenue

roportion of
the Revenue

48%

59%
rint

Expo and Event

Digital and other media

rint

Expo and Event

FINANCIA C M ARIS N F R T E

(C NS IDATED)

Total Revenue
( nit Thousand Baht)

229,879

2011*

Net rofit ( oss) after Tax
( nit Thousand Baht)

530,516

276,694

249,507

2012*

Digital and other media

2013

2014

31,552

325,957

33,136

22,300

2015

2011*

2012*

2013

2013

2014

-13,748

Total Assets

E uity

( nit Thousand Baht)

( nit Thousand Baht)
306,042

261,553

2012*

231,419
246,108 237,814

230,968

2011*

-9,858

2013

2014

2015

225,114
209,959

2011*

2012*

2013

206,022

196,163

2014

2015

* In Y2013, The Company has adopted accounting standard (TAS 12) Income Taxes and restate Y2011-2012 to be compared
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สำาหรับป สินสุดวันที่

ธันวาคม
(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ก�าไรขัน้ ต้น
ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนก�าไรขัน้ ต้น ( )
อัตราส่วนก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ ( )
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ( )
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ( )
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ข้อมูลต่อหุน้ (บาท)
(1) ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
จ�านวนหุน้ สามัญ-ทุนทีอ่ อกและเรียกช�าระแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุน้ (บาท)
เงินปนผลจ่าย (ล้านบาท)
(2) เงินปนผลต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557
2556
238.62 246.11 306.04
42.45
40.09
74.62
196.16 206.02 231.42
325.96 276.69 530.52
324.67 275.07 529.05
280.62 233.63 423.63
44.05
41.44 105.43
(9.86) (13.75)
33.14
13.57
(3.02)
(4.07)
(4.90)
4.04
0.22

15.06
(4.97)
(4.98)
(6.29)
4.47
0.19

19.93
6.25
11.68
14.52
3.29
0.32

(0.02)
466.00
0.25
-

(0.03)
466.00
0.25
-

0.07
466.00
0.25
27.96
0.06

(1) ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับปด้วยจ�านวนถัวเ ลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและ
ช�าระแล้วในระหว่างป
(2) เงินปนผลต่อหุ้นค�านวณโดยการหารเงินปนผลจ่ายส�าหรับปด้วยจ�านวนถัวเ ลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว
ในระหว่างป
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

SUMMARY OF FINANCIAL
INFORMATION
For the year ending of Decem er
( it : illio aht)

Total Assets
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Total Revenue
Revenue from sales and services
Cost of sales and services
ross ro t
et ro t ( oss)
Financial Ratio
ross ro t ar i ( )
et ro t ar i ( )
et r o ssets ( )
et r o E ity ( )
Current Ratio (times)
Debt to Equity Ratio (times)
Data per share (Baht)
(1) Basic Earnings per share
m er o shares- ss ed a d paid p (share: illio )
Par value per share (Baht)
i ide d ayme t ( illio aht)
(2) Dividend per share (Baht)

The Company
2015
2014
238.62 246.11
42.45
40.09
196.16 206.02
325.96 276.69
324.67 275.07
280.62 233.63
44.05
41.44
(9.86) (13.75)

2013
306.04
74.62
231.42
530.52
529.05
423.63
105.43
33.14

13.57
(3.02)
(4.07)
(4.90)
4.04
0.22

15.06
(4.97)
(4.98)
(6.29)
4.47
0.19

19.93
6.25
11.68
14.52
3.29
0.32

(0.02)
466.00
0.25
-

(0.03)
466.00
0.25
-

0.07
466.00
0.25
27.96
0.06

(1) Basic Earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of
outstanding ordinary shares during the year.
(2) Dividend per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number of
outstanding ordinary shares during the year.
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์

บริษทั จะเป็นผูน้ า� ในการผลิตคอนเทนต์ทสี่ ร้างสรรค์ และจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ เป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถงผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่
รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการทางการตลาดด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ

บริษัทจะพัฒนาการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ด้านธุรกิจ ไอซีที การศกษา และคอนเทนต์ด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ และ
มีความน่าเชื่อถือ รวมถงการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถงกลุ่มเปาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยบริการทีท่ นั สมัย ตลอดจนจะพัฒนาเครือ่ งมือทางดิจทิ ลั ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มุง่ สูก่ ารบริการสือ่ สาร
ทางการตลาดแบบครบวงจร เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า และเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคคล และองค์กร

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทมีเปาหมายการด�าเนินธุรกิจในด้านต่าง ดังนี้
1. ด้านการผลิตคอนเทนต์
บริษทั มีเปาหมายทีจ่ ะเป็นผูน้ า� ด้านการผลิตเนือ้ หา ( o te t ro ider) ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ไอซีที
การศกษา และคอนเทนต์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผอู้ า่ น ผ่านสือ่ รูปแบบต่าง
ด้วยเนื้อหาที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
2. ด้านสื่อ
บริษัทมีเปาหมายที่จะเป็นผู้น�าด้านสื่อที่จะเข้าถงผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยน�าเสนอเนื้อหาที่ผลิตข้น ผ่านสื่อต่าง
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเปาหมาย ไม่ว่าจะเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ งานอีเวนท์ หรือ
สื่ออื่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกค้า ในการเข้าถงกลุ่มเปาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
บริษัทมีเปาหมายที่จะเป็นผู้น�าด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดที่ครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับ ซ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าปรกษาทางการตลาด การฝกอบรม การโ ษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรมการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้
ประสบการณ์ และเครื่องมือทางการตลาด ตลอดจนนวัตกรรมสมัยใหม่
4. ด้านการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
บริษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาซอ ต์แวร์ ตลอดจนแอพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อสาร ต่าง เพื่อให้
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสาร 2 ทาง กับผู้บริโภค เพื่อเป็นส่วนหน่งของกลยุทธการพัฒนาสื่อที่จะเข้าถงกลุ่มคนรุ่นใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่คอนเทนต์ และส่งเสริมธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดอีกด้วย
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VISI N, MISSI N AND B SINESS G A S
Vision

he ompa y will e a leadi pro ider o creati e co te t, which is ecessary or the si ess
comm ity. t will also e a i e tial media that ca access ew- e eratio co s mers, a d will o er
mar eti comm icatio ser ices e ipped with i o ati e tech olo y a d tools.

Mission

he ompa y will create ality co te t relati to si ess, , ed catio , a d other rele a t elds,
that are co str cti e a d relia le. e will pro ide ad a ced comm icatio plat orms that are e cie t a d a le
to access tar eted co s mer ro ps. he ompa y will tili e i o atio s to de elop di ital tools aimi
to pro ide i te rated mar eti ser ices that l ll c stomers re ireme ts, with speed, acc racy a d e ecti e ess i order to e ha ce pote tial a d competiti e ess o o r c stomers.

Business Goals

he ollowi s are the oals or the
1. o te t e elopme t
he ompa y aims to e a leadi
, ed catio a d other i teresti
owled
media plat orms. e will oc s o de elopi

ompa y s core si esses:
co te t pro ider i the elds o si ess ma a eme t, mar eti ,
e to e ha ce the competiti e ess o o r a die ce thro h ario s
co str cti e, ality a d relia le co te t.

2. edia
he ompa y aims to e a leadi media that ca access yo er- e eratio co s mer ro ps, y
distri ti co te t thro h di ere t media cha els that ca i e ce the perceptio o o r tar et a die ce.
he media may i cl de pri t, , o li e, e e ts or other mar eti cha els. E ha ci c stomers a ility to
comm icate with their tar et ro ps is o r ltimate oal.
3. omprehe si e ar eti er ices
he ompa y aims to e a leadi pro ider o comprehe si e mar eti ser ices to help o r
c stomers create co s mers aware ess, dersta di a d accepta ce o their prod cts a d ser ices.
r ra es o ser ices: mar eti co s ltatio , ad ertisi , p lic relatio s, sales promotio s, direct mar eti ,
as well as trai i s, co ere ce, e positio a d mar eti e e t or a i i , will e i te rated to help c stomers
achie e the est o tcome. e will se o r e pertise, e perie ce a d i o ati e mar eti tools to pro ide
the comprehe si e mar eti ser ices to oth p lic a d pri ate sectors i the atio al a d re io al scales.
4. e elopme t o i ital ools
he ompa y aims to de elop so tware a d applicatio s o comp ter a d mo ile de ice to achie e
2-way comm icatio with o r a die ces. his is a part o media de elopme t strate ies to access ew- e eratio
c stomers as well as to attai e ecti e co te t distri tio a d i te rated mar eti comm icatio ser ices.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก กลุ่ม ดังนี
) ธุรกิจสื่อสิงพมพ์และคอนเทนต์

บริษัทผลิตและจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และไอซีที สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1 1 นิต สารทาง ้าน ุรกิ ( orporate e ia an ontent) ประกอบด้วย
1.1.1 E E E นิตยสารรายเดือนทีว่ เิ คราะห์เจาะลก เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทใี นองค์กร รายงาน
ข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวโน้มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และไอซีทีทั่วโลก รวมถงบทความจากคอลัมนิสต์ที่มีช่ือเสียง
เหมาะส�าหรับผู้ช�านาญการ และผู้บริหารด้านไอซีทีในองค์กร
1.1.2 si ess+ นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด รายงาน
ความเคลือ่ นไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์ผบู้ ริหารทีป่ ระสบความส�าเร็จ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ทราบถงกลยุทธ์และแนวโน้ม
ธุรกิจ เป็นกรณีศกษาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร เป็นนิตยสารที่เหมาะส�าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
1.1.3 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายป
- si ess+ op 1000 ompa ies เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบริษัท
ที่จดทะเบียนในประเทศ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจ�านวน 1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัท
ที่มีผลตอบแทนสูงสุด ( op ai ) และ ต�่าสุด ( op oss) ในแต่ละอุตสาหกรรม การจัดอันดับ 50 บริษัทสูงสุด ( op 50)
ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ ผลก�าไร และอัตราผลตอบแทน
- si ess+ op i ersities เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศกษาระดับอุดมศกษา
ของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศกษา เพื่อเป็นข้อมูลให้
แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ก�าลังเลือกศกษาต่อในระดับอุดมศกษา อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการสอบคัดเลือก และ
op 100 คณะยอดนิยม รวมถงตารางคณะ และสาขาวิชาที่ได้เปดสอนในสถาบันต่าง ทั่วประเทศ
- si ess+ op s ra ce เป็นหนังสือทีร่ วบรวมข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย พร้อม
บทสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทประกันภัยชั้นน�า เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจถงความส�าคัญของการประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย และสามารถเลือกประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว
1 2 นิต สารทาง ้าน อ ท ล อน ูเมอรอิเลกทรอนิกส ( ons er e ia an ontent) ประกอบด้วย
1.2.1
(เดิมชื่อ comp ter. oday) เป็นนิตยสารไอซีทีรายปกษ์ชั้นน�าของประเทศ ที่น�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร การแนะน�าอุปกรณ์เทคโนโลยี และแอพพลิเคชันใหม่ รวมทั้งทิปและเทคนิคในการใช้งาน เพื่อตอบสนอง
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยมีทั้งแบบที่เป็นรูปเล่มและรูปแบบดิจิทัล เหมาะส�าหรับผู้อ่านทุกกลุ่ม
1.2.2 lic . oday นิตยสารทีร่ วบรวมเคล็ดลับและเทคนิคการใช้งานต่าง ( ips ech i es) ในการ
ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ไอซีที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
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) ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

ประกอบด้วย
2.1. งานแสดงสินค้าไอซีที ภายใต้ชื่องาน
ปจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งต่อป
2.2. รับจัดและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ตัง้ แต่เสนอรูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูลกลุม่ ลูกค้า
เปาหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนส�าเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3. รับจัดและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์
ไปจนถงการประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเปาหมายทางการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากการผลิตคอนเทนต์
การสร้างสรรค์สื่อ ฐานข้อมูลผู้บริโภค และประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ

) ธุรกิจสื่อดิจิทัล และสื่ออื่น ประกอบด้วย

3 1 สอออน ลน
บริษัทจัดท�าเว็บไซต์ต่าง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับผู้บริโภค
รุ่นใหม่ ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ใหม่ สด ตลอดเวลาไม่ต้องรอจากสิ่งพิมพ์ ทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และบทความ
ที่น่าสนใจ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ของบริษัท รวมถงข้อมูล ข่าวสาร งานแสดงสินค้าของบริษัท
ตลอดจนการ re-r รายการวิทยุโทรทัศน์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้
- www.arip a .com (เดิมชื่อ www.arip.co.th )
เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแหล่งหน่ง
ประกอบด้วย ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี เน้นการ pdate ข่าวสารรายวัน มีการน�าเสนอข้อมูลเคล็ดลับและ
เทคนิค ( ip ech i e) บทความต่าง ที่น่าสนใจ และบททดสอบผลิตภัณ ์ใหม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าไอซีทแี ละคอนซูเมอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการน�าเสนอเนือ้ หาในรูปแบบ ltimedia o te ts ทัง้ ภาพ
และเสียง ในรูปแบบของ e lo ผ่านทางสังคมออนไลน์ ace oo และ witter
- www.commartthaila d.com / www.commart.co.th
เป็นเว็บไซต์หลักของงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นน�า คอมมาร์ต ที่บริษัทจัด เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้บริโภค ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชัน ไ ไลท์ และกิจกรรมต่าง ภายในงาน รวมถงรายชื่อผู้ประกอบการ
ตลอดจนสินค้า และบริการต่าง ที่เข้าร่วมแสดงในงาน
- www.techt thaila d.com
เป็นเว็บไซต์สา� หรับเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคมและการสือ่ สาร ในรูปแบบ ideo clip
ที่สามารถถ่ายทอดสดงาน E e t หรืองานกิจกรรมด้านไอซีที ทีน่ า่ สนใจและสามารถดูยอ้ นหลังได้ รวมทัง้ ideo lip ต่าง
ของรายการ y er city และ รายการที่ผลิตโดยทีมงาน เพื่อจัดท�า li e ar eti ส�าหรับลูกค้า
3 2 รุ กิ สอวิท ุ ทรทั น
บริษัทเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่
- รายการ y er ity ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกเช้าวันเสาร์ เป็นรายการที่น�าเสนอ
การใช้ชวี ติ ในโลกดิจทิ ลั ( i ital li estyle) เพือ่ ให้ผรู้ บั ชมได้ทราบถงความเคลือ่ นไหวในโลกเทคโนโลยีกบั วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
- รับผลิตรายการ ( rod ctio o se) ทั้งรายการโทรทัศน์ วีดีทัศน์ ideo rese tatio , coop โ ษณา
ตามความต้องการของลูกค้า
- บริการให้เช่าสตูดิโอ และอุปกรณ์การถ่ายท�าพร้อมทีมงาน
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3 3 Di ital er ice
- ata i e เป็นบริการเก็บข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การพัฒนาระบบเก็บข้อมูล และ บริการช่องทางการ
สื่อสารเพื่อเข้าถงกลุ่มเปาหมาย ไม่ว่าจะเป็น Email,
, all e ter, earch E i e ar eti ( oo le), ocial
edia ar eti ( ace oo , sta ram) และ ocial iste i รวมถงบริการวิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงานด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( ata i i ) อธิบายข้อมูลพ ติกรรมลูกค้าเพื่อน�าไปสู่การสร้างแคมเปญการตลาด
อย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเปาหมาย และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
- ltimedia e- oo shel บริษัทพัฒนาโซลูชันในการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถรวมไ ล์ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ แอนิเมชัน ตลอดจนกระจายให้ถงผู้บริโภคผ่านทางอุปกรณ์พกพา ได้แก่
สมาร์ทโ น และแท็บเล็ต เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มข้นอย่างรวดเร็ว
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โครงสร้างรายได้
2558

ประเภทของรายได้
ล้านบาท

(1) สื่อสิ่งพิมพ์
(2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า

ร้อยละ

40.39
155.33

12.39
47.65

128.95
324.67
1.28
325.96

39.56
99.61
0.39
100.00

2557
ล้านบาท

41.90
161.20

ร้อยละ

15.14
58.26

2556
ล้านบาท

51.55
345.10

ร้อยละ

9.72
65.05

และการจัดประชุมสัมมนา
(3) สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งหมด

71.96 26.01
275.07 99.41
0.59
1.63
276.69 100.00

132.41 24.96
529.06 99.72
0.28
1.46
530.52 100.00

เหตุการณ์สำาคัญของบริษัท
พ.ศ. 2532 ก่อตั้งบริษัท เอ.อาร์. อิน อร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จ�ากัด
พ.ศ. 2533 เปดตัวนิตยสารบิซิเนส คอมพิวเตอร์ แมกกาซีน (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสาร บิซิเนส พลัส)
พ.ศ. 2534 เปดตัวนิตยสาร omp ter. oday นิตยสารไอซีที ส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสาร
พ.ศ. 2542 เปดตัว www.arip.co.th เว็บท่า ( e ortal) ที่เสนอสาระ ข่าวสารด้านไอซีที ที่ครบถ้วน ทันสมัยปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น www.arip a .com
พ.ศ. 2543 จัดงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นน�า ommart เป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2546 เปดตัวนิตยสาร e eader นิตยสารไอซีที ส�าหรับองค์กร
พ.ศ. 2550 เปดตัวหนังสือ op 1000 ompa ies
พ.ศ. 2553 - จัดงานแสดงศิลปะ สุนทรียะแห่งธรรมชาติ เป็นครั้งแรก
- ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อิน อร์เมชัน แอนด์
พับลิเคชัน จ�ากัด เป็น บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) และเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553
พ.ศ. 2554 เปดตัว ดิจิทัลแมกกาซีนเล่มแรกของบริษัท
พ.ศ. 2555 - เปดตัวหนังสือ op i ersities และ op s ra ce
- รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( ) ในกิจการซอ ต์แวร์ ประเภท
E terprise o tware, i ital o te t และ Em edded o tware
พ.ศ. 2556 - จัดงาน haila d op ompa y ward เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น
- เริ่มด�าเนินธุรกิจการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ โดยร่วมผลิตรายการ y er ity กับทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พ.ศ. 2558 - เปดตัว ata i e บริการวิเคราะห์พ ติกรรมผูบ้ ริโภคครบวงจร ตัง้ แต่การเก็บข้อมูล ไปจนถงการวิเคราะห์
และรายงานผล ให้เข้าถงกลุ่มเปาหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
- เปดใช้บริการโซเชียลมีเดีย ace oo : arip a , witter: ariptoday เพื่อเป็นการรวมพลังสื่อด้าน
ไอซีทีคอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสีย่ งต่าง ทัง้ จากภายในและภายนอก ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้ ความเสีย่ ง
และความไม่แน่นอนอืน่ ทีบ่ ริษทั มิได้กล่าวถง จัดเป็นความเสีย่ งทีไ่ ม่มนี ยั ส�าคัญ หรือเป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ไม่อาจคาดหมายได้

ความเสี่ยงจากการพ่งพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการจัดท�าเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลด้านธุรกิจ
การตลาด และไอซีที ( ) เพือ่ เผยแพร่ในสือ่ ต่าง ของบริษทั การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมถง งานแสดงสินค้า ซ่งต้อง
พ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านต่าง ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี ภาวะและแนวโน้ม
ทางธุรกิจ การตลาด และไอซีที เป็นอย่างดี ในการจัดท�าเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ บุคลากรเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน และเติบโตไปพร้อม กับความส�าเร็จของบริษัท เพื่อจูงใจให้
บุคลากรของบริษทั ท�างานกับบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่งเสริมการท�างานเป็นทีม และมีระบบการท�างาน
ทีด่ ี เพือ่ ให้การด�าเนินงานโดยรวมของบริษทั ไม่ยดติดกับบุคคลใดโดยเ พาะ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งจากการพ่งพิงบุคลากร

ความเสีย่ งจากการแข่งขัน และการเปลีย่ นแปลงพ ติกรรมผูบ้ ริโภค และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปจจุบันธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์
สมาร์ทโ น และแท็บเล็ต ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและสะดวกมากข้น ดังนั้น อัตราการบริโภค
นิตยสารที่เป็นกระดาษจงมีแนวโน้มลดลง ซ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์โดยรวม
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับพ ติกรรมการเปลี่ยนแปลงนี้ จงมุ่งผลิตสื่อที่มีคุณภาพ บรรจุเนื้อหา
สาระที่ดี เพื่อให้ผู้อ่านที่ยังชื่นชอบการอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษ ยังคงเป็นลูกค้าของเราต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้
พัฒนาจัดท�านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับพ ติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้บริษัทต้องพัฒนารูปแบบการน�าเสนอและเนื้อหาให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความสนใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาต่าง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการของสื่อ
ในหลาย ด้าน ส�าหรับสื่อวิทยุโทรทัศน์มีความเสี่ยงจากอุปกรณ์การผลิตและถ่ายท�ารายการ ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ดั ง นั้ น บริ ษั ท จงต้ อ งพิ จ ารณาการลงทุ น อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท
ส�าหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทนับว่าเป็นผู้น�าในด้านการจัดงานแสดงสินค้าไอซีทีของประเทศ แต่ใน
ระยะหลายปที่ผ่านมา มีบริษัทค้าปลีกสินค้าไอซีทีบางแห่ง ได้เริ่มมีการจัดงานแสดงสินค้าไอซีที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ซ่งถือเป็นการแข่งขันทางอ้อมกับงานที่บริษัทจัด ท�าให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากงาน
แสดงสินค้าไอซีทอี นื่ โดยน�าเครือ่ งมือทางด้านการตลาดอืน่ เช่น ฐานข้อมูล สือ่ ออนไลน์ และเพิม่ เนือ้ หาและปรับรูปแบบ
ของงานในแต่ละครั้งให้มีความชัดเจนตรงกับกลุ่มเปาหมายมากข้น
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ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขนของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดาษเป็นวัตถุดบิ ทีส่ า� คัญในการผลิตนิตยสาร และหนังสือ ถงแม้บริษทั จะไม่มโี รงพิมพ์เป็นของตนเอง แต่บริษทั
เป็นผู้สั่งซื้อและจัดหากระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์นิตยสาร และหนังสือให้แก่โรงพิมพ์ เนื่องจากกระดาษจัดเป็นสินค้า
ommodity ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงราคาตามความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภค และตามปริมาณการผลิตของผูผ้ ลิตอยูต่ ลอดเวลา
ดังนัน้ จงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของราคากระดาษ ซ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ในขณะทีน่ ติ ยสาร
ที่บริษัทผลิตไม่สามารถปรับราคาข้นลงตามราคากระดาษได้
ในการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง โดยทัว่ ไป บริษทั จะสามารถประมาณการจ�านวนพิมพ์ ท�าให้สามารถค�านวณปริมาณ
กระดาษทีใ่ ช้ได้ลว่ งหน้า จงใช้วธิ กี ารสัง่ จองกระดาษกับผูผ้ ลิตกระดาษ และ/หรือ ตัวแทนจ�าหน่ายล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน
วิธีดังกล่าวท�าให้บริษัทสามารถหากระดาษได้ตามปริมาณที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทมีการผลิตสื่อดิจิทัลและพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางสื่ออื่น ท�าให้บริษัทมีแนวโน้ม
ลดความต้องการใช้กระดาษลง

ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อโ ษณา

ปจจุบนั รูปแบบของสือ่ โ ษณามีการเปลีย่ นแปลงไป ถงแม้วา่ บริษทั ส่วนใหญ่ซง่ เป็นลูกค้ายังมีการโ ษณาในรูปแบบ
ของสือ่ สิง่ พิมพ์ แต่กใ็ ห้ความส�าคัญกับรูปแบบสือ่ โ ษณาใหม่ มากข้น เช่น สือ่ สังคมออนไลน์ และสือ่ ออนไลน์ นอกจากนี้
ที วี ดิ จิ ทั ล ก็ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ในรอบ 2-3 ปที่ ผ ่ า นมา ส่ ง ผลให้ ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดของสื่ อ เดิ ม ถดถอยลง
บริษัทได้มีการพัฒนาและขยายสื่อโ ษณารูปแบบใหม่นอกเหนือจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์ไปยังสื่อดิจิทัล
และโมบายแอพพลิเคชัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโ ษณา โดยอาศัยพลังจากกลุ่มผู้อ่าน และผู้ชมตลอด
จนกลุ่มโซเชียลที่บริษัทมีอยู่ในการต่อยอดทางธุรกิจอื่น

ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

สถานที่จัดงานที่เหมาะสม ถือเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการช่วยให้งานแสดงสินค้าประสบความส�าเร็จ โดยงานแสดง
สินค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ทีจ่ ดั ข้นในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ เนือ่ งจากเป็นท�าเลทีเ่ หมาะสม
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไ าใต้ดิน ( ) พื้นที่ในการจัดงานกว้างขวาง โดยบริษัทจะท�าการตกลงกับ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ส�าหรับแผนการจัดงานทัง้ ป แต่สญ
ั ญาเช่าจะเป็นสัญญาต่อครัง้ ของการจัดงาน ดังนัน้ บริษทั
จงอาจมีความเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้บริษัทไม่สามารถเช่าพื้นที่ หรือการปรับราคาค่าพื้นที่โดยศูนย์การประชุมฯ
จากการที่บริษัทได้จัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ มาตั้งแต่ป 2544 มีการร่วมงานกันมาด้วยดี บริษัทจง
มัน่ ใจว่าจะสามารถเช่าพืน้ ทีก่ บั ศูนย์การประชุมฯ ในการจัดงานแสดงสินค้าได้ตอ่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษทั มีความจ�าเป็น
ที่จะต้องย้ายไปจัดงานแสดงสินค้าที่อื่น บริษัทจะยังคงพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปจจัยส�าคัญ โดยเ พาะอย่างยิ่ง
ปจจุบันมีศูนย์จัดแสดงสินค้าเกิดข้นหลายแห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณ ล ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถเดินทางได้
โดยสะดวก และจากการที่งานแสดงสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมานานกว่า 10 ป
ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต และผู้จ�าหน่ายสินค้าที่เช่าบูธ บริษัทจงเชื่อมั่นว่าสามารถลดความเสี่ยงเรื่องนี้ได้
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ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาออกอากาศรายการ Cy er City

บริษัทท�าสัญญาร่วมผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ y er ity กับทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกเป็นรายป ดังนั้น
อาจมีความเสีย่ งจากการไม่สามารถต่อสัญญาจากสถานีโทรทัศน์ในปถัดไป บริษทั จงพยายามลดความเสีย่ งลง ด้วยการเพิม่
การผลิตรายการผ่านช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มเติม และรับจ้างผลิตรายการใหม่ เป็น o te t ro ider ด้านเทคโนโลยีและไอซีที
เพื่อปอนให้ช่องต่าง

ความเสี่ยงจากการถูก ้องร้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านสื่อต่าง ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยเนื้อหา
ที่ใช้ในการตีพิมพ์ในสื่อจะได้จากทั้งหนังสือ บทความที่เขียนโดยกองบรรณาธิการของบริษัท และนักเขียนอิสระ รวมทั้ง
การแปลจากบทความต่างประเทศ ส่งผลท�าให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูก องร้อง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ หรือ
บทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
บริษทั ได้มกี ารจัดท�าข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพือ่ เป็นกรอบให้พนักงานยดถือป บิ ตั ิ และ
มีการจัดฝกอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการ เพื่อทราบปจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
กรณีที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิหรือหมิ่นประมาท เพื่อเป็นการปองกันในระดับหน่ง ส�าหรับนักเขียนอิสระ บริษัทมีการ
ระบุในสัญญาทีน่ กั เขียนอิสระจะต้องยืนยันว่า ผลงานของตนมิได้ละเมิดลิขสิทธิผูห้ น่งผูใ้ ด และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ
เกิดข้น ผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเอง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาปญหาเหล่านี้เกิดข้นค่อนข้างน้อย ในขณะเดียวกัน
บริษัทมีการซื้อประกันภัยทางวิชาชีพ เพื่อลดผลกระทบหากโดน องร้อง

ความเสี่ยงจากการที่บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยสำาคัญ

ทะเบียนรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปราก รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วย
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.28 ซ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว สามารถควบคุมมติท่ีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้ ในเรือ่ งทีก่ หมายก�าหนด หรือข้อบังคับของบริษทั ก�าหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
เสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถใช้เสียงซ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ส�าหรับ
การใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่าง ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
นอกจากนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.05 (รายละเอียดหน้า 34) ทั้งนี้
หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายซ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 64.33 ซ่งจะท�าให้ผถู้ อื หุน้
กลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทได้เกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ หมายก�าหนดหรือ
ข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ
บริษัทจงมีความเสี่ยง จากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้ามาท�าหน้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ตรวจสอบ พิจารณา และกลัน่ กรอง
มิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินงานของบริษัท
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ความเสี่ยงจากการจลาจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การจลาจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนดหรือคาดการณ์ได้ ผลกระทบที่เกิดข้นอาจส่งผล
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม อย่างไรก็ดี ถ้ามีการเตรียมพร้อม และวางแผนล่วงหน้า อาจสามารถ
หาวิธลี ดความรุนแรง บรรเทาผลกระทบ และความสูญเสียทีจ่ ะเกิดได้ โดยบริษทั ได้จดั ท�าแผน กุ เ นิ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยแผนระยะสัน้ คือ การจัดหาสถานทีป่ บิ ตั งิ านส�ารองในกรณีไม่สามารถเข้ามาป บิ ตั งิ านทีบ่ ริษทั ได้ ส่วนแผนระยะยาวนัน้
บริษัทได้ลงทุนในระบบไอซีทีส�าหรับการส�ารองข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถป ิบัติงาน ณ ที่ท�าการของบริษัท
จะสามารถย้ายการท�างานไปยังสถานที่อื่น และป ิบัติงานต่อเนื่องได้ทันที
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย,
35.67%

มินทร์ อิงค์ธเนศ,
44.28%

แอพซีลอน เวนเจอร์ส,
20.05%

รายชี่อผู้ถือหุ้นสูงสุด

รายแรก ณ วันที่

ธันวาคม

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ประกอบด้วย
จ�านวนหุ้น

ร้อยละ

206,338,000

44.28

2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *

93,432,000

20.05

3. นาย ัตรชัย ส่องแสงเจริญ

12,911,000

2.77

4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์

8,530,000

1.83

5. นางสาวอิสรี บุญด้วง

4,160,000

0.89

6. นางยุวดี จอมพิทักษ์

4,000,000

0.86

7. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล

2,867,500

0.62

8. นายสาธิต เชียงทอง

2,718,400

0.58

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

2,513,000

0.54

2,327,000

0.50

126,203,100

27.08

466,000,000

100.00

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

10. นายสุภัทร แก้วก�าพล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวมทั้งสิ้น

คัสโตเดียน ของ บริษทั แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทอี ี แอลทีดี ซ่งถือหุน้ โดย eppel elecomm icatio s ra sportatio td ( eppel

) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปนผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป
ในปี 255 บริษัทงด ำยเงินปน ล เนื่อง ำกมี ลประกอบกำรขำดทน
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายผลิต
สื่อไอ ีที

ฝ่ายผลิต
สื่อธุรกิจ

ผ่ายผลิต
สื่อดิจิทัล

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 2015 ANNUAL REPORT

ฝ่ายกิจกรรม
และงานแสดงสินค้า

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบัญชี การเงิน
และบริหารงานบุคคล

ฝ่ายครีเอที

ฝ่ายกลยุทธ์
และสนับสนุน
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กรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้
ชื่อ นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

3. นางเอื้อมพร ปญญาใส

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

4. นายปฐม อินทโรดม

กรรมการ

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

เลขานุการบริษัท นายชาญชัย บุณยสุรกุล

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นางเอื้อมพร ปญญาใส หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ส�าหรับป 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
(จ�านวน 9 ท่าน)
(จ�านวน 3 ท่าน)
จ�านวนการประชุมทัง้ ปี 4 ครัง้ จ�านวนการประชุมทัง้ ปี 4 ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (จ�านวน 3 ท่าน)
จ�านวนการประชุมทัง้ ปี 1 ครัง้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

4/4

-

-

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

4/4

-

-

3. นางเอือ้ มพร ปญญาใส

4/4

4/4

-

4. นายปฐม อินทโรดม

4/4

-

-

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

4/4

-

-

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

4/4

-

-

7. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

4/4

4/4

1/1

8. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ

4/4

4/4

1/1

9. นอ. พญ. แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

4/4

4/4

1/1
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ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีอา� นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษทั ให้เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยก หมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�าป ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปบัญชีของบริษทั
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของบริษัท ซ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหน่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดป ิบัติการอย่างหน่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล
ดั ง กล่ า วมี อ� า นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร
ซ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้น ได้
เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจหน้าที่ในการป ิบัติงานต่าง
โดยมีรายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ซ่งการมอบอ�านาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะ
เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณ ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว
5. ก�าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�าเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ หมายก�าหนด
ให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด
หรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณ ์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทป ิบัติตามก หมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ผูจ้ ดั การใหญ่ และคณะกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จา� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน
หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัท
ท�าข้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มข้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10. จัดให้มกี ารประเมินผลงานของคณะกรรมทัง้ คณะ และประเมินผลงานประจ�าปของผูบ้ ริหารสูงสุด ( E ) ขององค์กร
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กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ได้กา� หนดไว้เทียบเท่ากับข้อก�าหนดขัน้ ต�า่ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ท�าหน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้
1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม
4. ต้องไม่เป็นญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุม
5.ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ สี าระส�าคัญกับบริษทั ซ่งสามารถมีอทิ ธิพลต่อการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ซ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อป จากบริษทั บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

อำานาจ หน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

เพื่ อ ให้ ก ารแบ่ ง แยกอ� านาจหน้ า ที่ ในเรื่ อ งการก� า หนดนโยบาย และการบริ ห ารงานของบริ ษั ท แยกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษัทจงก�าหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและ
เปดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ป บิ ตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดู แ ล ติ ด ตาม การบริห ารงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
5. เป็ น ผู ้ ล งคะแนนชี้ ข าดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารลงคะแนนเสี ย ง และคะแนนเสี ย ง
ทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

38

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานเ พาะ
เรื่องต่าง ที่ส�าคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
ต�าแหน่ง

ชื่อ นามสกุล
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางเอื้อมพร ปญญาใส

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่

3. นายธนิต แกล้วเดชศรี

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

4. นายพรชัย จันทรศุภแสง

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอซีที

5. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์

กรรมการบริหาร/ ผูอ้ า� นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ตามปกติ การก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�านาจการบริหารต่าง ของบริษัท
หลักเกณ ใ์ นการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถงการตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก�าหนด โดยสรุป
อ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้ ดังนี้
1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นี้ ให้รวมถงการพิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลง และเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปในระหว่าง
ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอ�านาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการป ิบัติการอื่น
ทั้งนี้ อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ทีค่ ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับคณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้ง
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามก เกณ ข์ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่งการอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อบังคับ
ของบริษัท หรือก หมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป
ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกรรณิการ์ ปราณนันธี

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ�าป) ทีถ่ กู ต้องและเปดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทป ิบัติตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามก หมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว้ในรายงานประจ�าปของบริษัท ซ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการป บิ ตั ติ ามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือก หมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
( ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการป บิ ตั หิ น้าทีต่ าม ก บัตร ( harter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ป บิ ตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในกรณี
ที่มีการปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดท�ารายชื่อและขอบเขต
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และน�าส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยวิธกี ารตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ นามสกุล

ต�าแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวกรรณิการ์ ปราณนันธี

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา
1.1 ก�าหนดหลักเกณ แ์ ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเป็นไปตามก หมาย ข้อบังคับ
และหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา และน�าเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ิ
1.3 ให้ค�าชี้แจง และตอบค�าถามใด เกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ
คณะกรรมการบริษัท
1.4 ป ิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. การพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 จัดท�าหลักเกณ แ์ ละนโยบายในการ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาค่าตอบแทนทีจ่ า� เป็นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั
โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
2.3 ให้คา� ชีแ้ จง และตอบค�าถามใด เกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั
2.4 ป ิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านอันจะช่วยให้มีมุมมอง
ที่ครบถ้วน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง และมีคุณสมบัติตามก หมาย ข้อบังคับ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
หากเห็นชอบก็จะน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ในปี 255
เพื่ อ พิ ำร ำ รรหำบ
2 กมภำพัน 255 และ
กรรมกำรที่มำ

ะกรรมกำร รรหำและพิ ำร ำ ำตอบแทนมีกำรประชม 1 รัง เมื่อ ันที่ 1 กมภำพัน 255
ลเพื่ อ ด� ำ รงต� ำแหนง ู ้ ั ด กำรใหญแทนนำยปฐม อิ น ท รดม ที่ ล ำออก ำกต� ำ แหนงใน ันที่
รรหำกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ อ้ งออกตำม ำระ และพิ ำร ำ ำตอบแทนกรรมกำร ำ� หรับปี 255
ำก ู้ถือห้นรำยใหญประกอบด้ ย นำยมินทร อิง เน และนำย ิ ัน เตีย ยอง เพง

การพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้ า� หน้าทีพ่ จิ ารณาแนวทางการก�าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้พจิ ารณาถงผลการป บิ ตั งิ าน
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบ
ก็จะน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทได้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนป 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)
ชื่อ สกุล

ต�าแหน่ง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
(1)

3,296,000
1,466,000
20,000
220,000
260,000
20,000
625,000

3,301,000
2,271,000
25,000
265,000
25,000
630,000

505,000

510,000

505,000

510,000

กรรมการ

-

220,000

รวมทั้งสิ้น

6,917,000

7,757,000

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

3. นางเอื้อมพร ปญญาใส (2)

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

4. นายปฐม อินทโรดม (3)

กรรมการ

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ
9. นอ. พญ. แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
10. นายโสภณ อิงค์ธเนศ (4)

ค่าตอบแทนรวม ค่าตอบแทนรวม
ปี 2558 (บาท ปี) ปี 2557 (บาท ปี)

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ครั้งละ 5,000 บาท
(1) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ขอลดเงินเดือนลง 100,000 บาท จากเดือนละ 220,500 บาท ลงเหลือ 120,500 บาท ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2557 ถงธันวาคม 2558 เพื่อบรรเทาภาระรายจ่ายของบริษัท
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(2) นางเอื้อมพร ปญญาใส เข้ารับต�าแหน่งกรรมการแทนนายโสภณ อิงค์ธเนศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 พ ศจิกายน 2557
เสนอทีจ่ ะไม่รบั ค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เนือ่ งจากเป็นพนักงานประจ�าของบริษทั และได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูจ้ ดั การใหญ่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
(3) นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากการเป็นผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน 2558
(4) นายโสภณ อิงค์ธเนศ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการแทนนายชาญชัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และลาออกจาก
การเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน
2558

ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ

2557

จ�านวนราย

จ�านวนเงิน (บาท ปี)

จ�านวนราย

จ�านวนเงิน (บาท ปี)

5

7,724,446

6

9,151,961

สวัสดิการ รวมถงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ป 2558 จ�านวน 5 ราย เป็นเงิน 324,696 บาท และในป 2557 จ�านวน 6 ราย
เป็นเงิน 347,539 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 91 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจ�า
จ�านวน 89 คน พนักงานชัว่ คราว 2 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ฝ่าย

พนักงานประจ�า (คน)

พนักงานชั่วคราว (คน)

รวม (คน)

ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน

6

-

6

ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า

12

-

12

ฝ่ายครีเอที

13

-

13

ฝ่ายผลิตสือ่ ไอซีที

17

1

18

ฝ่ายผลิตสือ่ ธุรกิจ

14

1

15

ฝ่ายผลิตสือ่ ดิจทิ ลั

10

-

10

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

2

-

2

ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานบุคคล

15

-

15

รวมทั้งสิ้น

89

2

91

ข้อพิพาทด้านแรงงาน -ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจากการปรับโครงสร้าง
และ สวัสดิการ

2558

2557

จ�านวนราย

จ�านวนเงิน (บาท ปี)

จ�านวนราย

จ�านวนเงิน (บาท ปี)

89

43,723,372

100

59,028,903

สวัสดิการ รวมถงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ในป 2558 จ�านวน 57 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,013,322 บาท และในป 2557
จ�านวน 99 ราย เป็นจ�านวนเงิน 1,428,529 บาท และในป 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้พนักงานจ�านวน 6.40 ล้าน
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นโยบายการพั นาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ความช�านาญ รวมทัง้ ประสิทธิภาพในการป บิ ตั งิ านของพนักงานในทุกระดับ ทัง้ นี้ บริษทั ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถพัฒนา
ความรู้ความช�านาญจากการป ิบัติงานจริง ( the o rai i ) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี per isor ในแต่ละ
สายงานท�าหน้าที่ฝกสอนงานในสายงานนั้น รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้ความรูเ้ พิม่ เติมแก่พนักงานอยูเ่ ป็นประจ�า บริษทั พิจารณาจัดส่งพนักงานและผูบ้ ริหารในสายงานต่าง
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการป บิ ตั งิ านของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิม่ เติม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบาย
จัดส่งพนักงานไปทัศนศกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ มาพัฒนา ปรับปรุงการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้ดียิ่งข้น
ในป 2558 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกส�านักงานโดยเ ลี่ย
7.07 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน
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การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1. บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปนผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ
เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. บริษัทได้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง
โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.aripplc.com) และเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ได้อย่างเต็มทีแ่ ละอิสระ เมือ่ การประชุมแล้วเสร็จ บริษทั จะจัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
3. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้คณะกรรมการบริษทั เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพือ่ ร่วมชีแ้ จงหรือ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
4. บริษัทอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ย และละเว้นการกระท�าใด ทีเ่ ป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ จัดขัน้ ตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม
เพือ่ ออกเสียงลงมติไม่ให้มวี ธิ กี ารทีย่ งุ่ ยาก และจัดหาสถานทีใ่ นการประชุมทีม่ สี ถานทีจ่ อดรถ และมีรถโดยสารสาธารณะผ่าน
เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
5. บริษทั ให้ความส�าคัญถงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระท�าการใด อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในปี 255 บริษทั มีกำรประชม ถู้ อื ห้น 1 รัง อื กำรประชม ำมัญ ถู้ อื ห้นประ ำ� ปี 255 เมือ่ นั ที่ 2 มีนำ ม 255
่งกำรประชม ู้ถือห้นของบริษัท ัดขนใน ัน และเ ลำ ที่ �ำนงถง ำม ะด กของ ู้ถือห้น ร มถงนักลงทน ถำบันที่ ะเข้ำ
ประชม ดยเลือก ถำนที่ประชม ะด กในกำรเดินทำงมี ถำนที่ อดรถเพียงพอ และรถ ดย ำร ำ ำร ะ ำน บริษัท ัด ง
หนัง ือเชิญประชมที่มีรำยละเอียด ำระกำรประชมข้อมูลทังหมดทังภำษำไทยและภำษำอังก ษที่เกี่ย ข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัด นิ ใ ในทีป่ ระชม ร มถง ำเหตและ ำมเป็นมำของเรือ่ งทีต่ อ้ งตัด นิ ใ ดยระบถงข้อเท ริงและเหต ล และ ำมเหน
ของ ะกรรมกำร ร มถงกำรแ ้ง ิ ีกำรลง ะแนนและนับ ะแนนให้ ู้ถือห้นทรำบและเปด อกำ ให้ ู้ถือห้น ักถำมและ
บันทก �ำถำม �ำตอบไ ้ ในแตละ ำระของทก ำระที่เ นอในหนัง ือเชิญประชม ัด งหนัง ือมอบฉันทะทัง 3 รูปแบบ
ตำมที่ก หมำยก�ำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิ ระ พร้อมทัง �ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะ เพื่อให้ ู้ถือห้น ำมำรถเลือกที่
ะมอบฉันทะให้เข้ำประชมแทนได้ ร มทังแ นที่แ ดง ถำนที่ประชม ให้ ู้ถือห้นล งหน้ำ 21 ัน และในเ ลำเดีย กันได้มี
กำรเ ยแพรเอก ำรดังกลำ ำนทำงเ บไ ตของบริษทั ที่ http
aripp c com ล งหน้ำอยำงน้อย 30 นั กอน นั ประชม
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ู้ถือห้น ดยบริษัทได้น�ำระบบบำร ด ( arcode) มำใช้ในกำรนับ ะแนนเ ียง เพื่อช ยให้ขันตอนกำรประม ล ล
กำรลง ะแนนเ ยี งเป็นไปอยำงร ดเร ยิง่ ขน และได้ ดั เตรียมอำกรแ ตมปให้แก ถู้ อื ห้นในกำรมอบฉันทะ ทังนี เพือ่ อ�ำน ย
ำม ะด กให้แก ู้ถือห้น และเพื่อ ำม ปรงใ ตำมน ยบำยกำรก�ำกับกำรดูแลกิ กำรที่ดี บริษัทได้เชิญตั แทน เข้ำร ม
เป็นกรรมกำรตร นับ ะแนนด้ ย �ำหรับ ลกำรประชมบริษัทได้แ ้งมติที่ประชม ำมัญ ู้ถือห้นประ ำ� ปี 255 ดยระบ
ลกำรออกเ ียงลง ะแนนในแตละ ำระ แยกประเภท ะแนนเ ียงเป็น เหนด้ ย ไมเหนด้ ย และ งดออกเ ียง
ดย ัด งในรูปแบบ ดหมำยขำ ไปยังตลำดหลักทรัพยแหงประเท ไทยใน ันเดีย กัน ภำยหลัง ำกกำรประชม ู้ถือห้น
เ ร ิน และท�ำกำรเ ยแพร ำนเ บไ ตของบริษัทใน ันท�ำกำรถัดไป

หมวดที่ การป บิ ตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (E uita le Treatment of Shareholders)

1. บริษทั มีนโยบายในการป บิ ตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเพิม่ ทาง
เลือกในการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ นั ทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอืน่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
2. บริษัทเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันควร และเปดเผยหลักเกณ ์ในการพิจารณา
บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.aripplc.com
3. บริษทั เปดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบ นั ทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบ ันทะ
4. คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามล�าดับวาระการประชุม
โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น
5. คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดมาตรการปองกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ( sider radi ) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ซ่งรวมถงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถงได้ก�าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการปองกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

ในกำรประชม ถู้ อื ห้น ประ ำ� ปี 255 บริษทั ให้ ำม ำ� ญ
ั กับ ถู้ อื ห้นทกรำยอยำงอยำงเทำเทียมกัน ดยให้ ทิ ิ
ถู้ อื ห้นออกเ ยี งลง ะแนนแบบหน่งห้นตอหน่งเ ยี ง และเปด อกำ ให้ ถู้ อื ห้นรำยยอย ำมำรถเ นอเรือ่ งเพือ่ บรร เข้ำเป็น
ำระกำรประชมและเ นอชื่อบ ลเพื่อเข้ำรับกำรพิ ำร ำ ัดเลือกเป็นกรรมกำรเป็นกำรล งหน้ำ ไมน้อยก ำ 3 เดือนตำม
น ยบำยบริษัท ในหนัง ือเชิญประชมบริษัทเ นอรำยชื่อของกรรมกำรอิ ระ �ำน น 3 ทำน พร้อมทัง ัด งข้อมูลเกี่ย กับ
กรรมกำรอิ ระดังกลำ เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของ ู้ถือห้นที่ไม ะด กเข้ำร มประชมด้ ยตนเอง และในกำร
ด�ำเนินกำรประชม ะกรรมกำรบริษทั ไมมีกำรเพิม่ ำระอืน่ ทีไ่ มได้ระบไ ใ้ นหนัง อื นัดประชมให้ทปี่ ระชม ถู้ อื ห้นพิ ำร ำ
บริษัทได้บันทกรำยงำนกำรประชมอยำง รบถ้ น และ ัด งให้ตลำดหลักทรัพย พร้อมทังได้เ ยแพรรำยงำน
กำรประชม และ ื่อ ีดีทั นบันทกกำรประชมไ ้บนเ บไ ตของบริษัท
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทค�านงถงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็น
ธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
ู้ อหุ้น นักลงทุน บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างชื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ โดยยดถือหลัก
บรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี เปดเผยข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนรับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และพัฒนาบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพงพอใจในระยะยาว
ในปี 255 บริษัทได้ ล ะแนน ภำพกำร ัดประชม ำมัญ ู้ถือห้นประ �ำปีอยูที่
5 100 และ ล �ำร
รงกำรกำรก�ำกับดูแลกิ กำรบริษัท ดทะเบียนไทยประ �ำปี 255 อยูที่ 4
ลูก ้า บริษัทท�าการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยให้ความส�าคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ
มุ่งมั่นในการสร้างความพงพอให้กับลูกค้า ให้ได้รับผลิตภัณ ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับ
มาตรฐานการบริการให้สงู ข้นอย่างต่อเนือ่ ง และใส่ใจในการส่งมอบสินค้าและบริการทีไ่ ด้มาตรฐานให้กบั ลูกค้าในราคาทีเ่ ป็นธรรม เช่น
เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจ
ได้ถกู ต้อง รวมถงรักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืน
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซ่งกันและกัน
คัดเลือกผลิตภัณ ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค เช่น ผลิตนิตยสารโดยใช้หมก oy
ู่ ้า บริษัทมีหลักเกณ ์การคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน และด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อตกลงหรือสัญญาต้องตัง้ อยูบ่ นความยุตธิ รรมและมุง่ สูค่ วามส�าเร็จในการท�าธุรกิจร่วมกันบนสัมพันธภาพทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
และยาวนาน บริษทั มีกระบวนการจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั อย่างเคร่งครัด โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
ู่ ข่ง บริษัทยดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างเสรีและส่งเสริมการค้าเสรี ประพ ติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ตามที่ก หมายก�าหนด และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รักษาบรรทัดฐานของข้อพงป ิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการ
ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
เ ้าหน บริษัทป ิบัติตามสัญญาและข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและเคร่งครัด
ทุกรายตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และ
หากมีเหตุอันจะท�าให้ไม่สามารถป ิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญหา
ร่วมกัน ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน
นักงาน บริษทั ตระหนักถงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ซ่งจะมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นให้บริษทั
สามารถพัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทั จงมุง่ เน้นในการพัฒนาศักยภาพ ความรูค้ วามสามารถ และทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถงการประเมินผลการป ิบัติงานของพนักงาน การเลื่อนระดับ การก�าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของการประเมินการป ิบัติงานตามระบบ
ตลอดจนการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยค�านงถงคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการท�างาน นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดกิจกรรม
และสวัสดิการต่าง ให้พนักงาน
ุม น ล สัง ม บริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบที่ตั้งส�านักงานของ
บริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมงานจิตอาสาจัดงาน
chool ampi เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียน
ตามสถาบันการศกษาต่าง
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้านสิง ว ล้อม วาม ลอ ั ล อา วอนามั บริษัทเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็น
ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จงก�าหนดนโยบายที่จะให้พนักงานป ิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของก หมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 255 บริษัทได้ท�ำกำรปรับปรงแน ปฏิบัติที่ รอบ ลมถง ิท ิตำง และ ลประ ยชน เกี่ย กับกำร ้ำงงำน
ที่เป็น รรม ดยระบไ ้ในข้อบัง ับเกี่ย กับกำรท�ำงำนของบริษัท และ ัดให้พนักงำนทก นร มทังพนักงำนที่เข้ำมำท�ำงำน
ใหมรับทรำบ นอก ำกนี ยัง ัดให้มีกำรตร ขภำพให้กับพนักงำนเป็นประ �ำทกปี
ใน นของ ู ้ำ ูแขง นัน บริษัทยดหลัก ำมเ มอภำ ดยกำร ัดให้มีกำรเปรียบเทียบรำ ำ เพื่อให้เกิด ำม
เทำเทียมกัน และไม ูกขำดกับรำยใดรำยหน่ง

หมวดที่ การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�าคัญต่อการเปดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณ ข์ อง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลทีส่ า� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท ซ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยท�าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและ
สาธารณชนผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปดเผยข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ
2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษทั จัดท�าข้นตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือป ิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจ�าป (56-1) และรายงานประจ�าป (56-2) และได้มีการเปดเผยบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวนครั้งของการ
ประชุมและจ�านวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานทีใ่ ห้
ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. บริษัทได้เปดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน และรายการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง มีการเปดเผยอย่างถูกต้องตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการ
ยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร และรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ
5. บริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วันต่อเลขานุการบริษัท
ในปี 255 บริษัทมีกำรเ ยแพรทังข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใชกำรเงินอยำง ปรงใ และภำยในเ ลำตำม
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพยแหงประเท ไทย ำนชองทำงตำง ทังชองทำงของตลำดหลักทรัพยแหงประเท ไทย และ
เ บไ ตของบริษทั http
aripp c com และได้แ ดงรำยงำน ำมรับ ดิ ชอบของ ะกรรมกำรตอรำยงำนทำงกำรเงิน
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บ ูกับรำยงำนของ ู้ อบบัญชีไ ้ในรำยงำนประ �ำปี ร มทังได้เปดเ ยข้อมูลกำร ำย ำตอบแทนกรรมกำรและ ู้บริหำร
ดยละเอียดทังรูปแบบ ลักษ ะ และ �ำน นเงิน ำตอบแทน ไ ้ในรำยงำนประ �ำปี และแบบ 56-1
บริษัทได้น�ำเ นอที่ประชม ู้ถือห้นแตงตัง บริษัท �ำนักงำน อี ำย �ำกัด เป็น ู้ อบบัญชีปี 255 ่งไมมี
ำม ั ม พั น กั บ บริ ษั ท ที่ ะกอให้ เ กิ ด ข้ อ � ำ กั ด ของ ำมเป็ น อิ ระ บริ ษั ท ำย ำตอบแทน ำกกำร อบบั ญ ชี
�ำน นเงินร ม 1,000,000 บำท ำบริกำรอื่น ไมมี
กรรมกำรและ บู้ ริหำรระดับ งู ได้มกี ำรแ ง้ กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลตำมรำยงำนกำรมี นได้เ ยี รำยงำนกำรถือ
รองหลักทรัพยของบริษัทให้ท่ีประชม ะกรรมกำรรับทรำบทกไตรมำ หลัง ำกประกำ น ยบำยแ ้งกำร ือขำยห้นของ
บริษทั กอนกำร อขำย
ื
ริงอยำงน้อย 1 นั ท�ำกำร ไมมีกรรมกำรและ บู้ ริหำรระดับ งู อขำยหลั
ื
กทรัพยบริษทั งไมมีกำรแ ง้
ือขำยตอเลขำนกำรบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

จ�านวนหุ้นที่ถือ การเ ล น ลง จ�านวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ 1 ม.ค.2558 ( ) เพิ่มขึ้น ( ) ลดลง ณ 31 ธ.ค.2558
780,000
780,000

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

206,338,000

-

-

206,338,000

3. นางเอือ้ มพร ปญญาใส

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

-

-

-

-

4. นายปฐม อินทโรดม

กรรมการ

884,800

-

-

884,800

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

1,064,400

-

-

1,064,400

6. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

375,000

-

-

375,000

7. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

750,000

-

-

750,000

8. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

750,000

-

-

750,000

9. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

750,000

-

-

750,000

10. น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์

กรรมการบริหาร

394,800

-

-

394,800

11. นายพรชัย จันทรศุภแสง

กรรมการบริหาร

25,000

-

-

25,000

12. นายธนิต แกล้วเดชศรี

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

ชื่อ สกุล

ต�าแหน่ง

หมา เหตุ นายนรศักดิ รัตนเวโรจน์ กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างป ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
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หมวดที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsi ilities of the Board of Directors)
โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้ คณะ ปจจุบนั
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน
7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ซ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�าให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียง เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่าง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1.1คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็น
ผู้ก�าหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเปาหมายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อป ิบัติหน้าที่เ พาะเรื่อง และเสนอ
เรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและรับทราบ ซ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กา� หนดไว้ในอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่า
ก่งหน่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ป ิบัติหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณ ์และนโยบายในการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม
ในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด ( E ) และก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจน
ป ิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการ
ใหญ่ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อปองกันมิให้บุคคลใดมีอ�านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหน่งโดยเ พาะ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งพร้อมทั้งคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
และมีการก�าหนดนโยบาย ผู้บริหารสูงสุด ( E ) ขององค์กร จะไม่สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้น
บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อ้ า งอิ ง จากหั ว ข้ อ ขอบเขต อ� า นาจ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ภายใต้ หั ว ข้ อ
โครงสร้างการจัดการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปทุกครั้ง บริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระ 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�าแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�าแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ป โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในต�าแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการก�าหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าทุกป และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารก�าหนด
วาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้
มีเวลาศกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุม
เป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งจ�าเป็นเร่งด่วนอืน่ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการตรวจสอบจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และก�าหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปละ 1 ครัง้
เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด
พร้อมก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนป ิบัติงานด้านอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการทุกชุด จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้ หมด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับการ
รักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถเทียบเคียง
ได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะน�ามาพิจารณา ประกอบด้วย การประเมินผลงาน ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้ ซ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลการป ิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท

การอบรมและพั นาความรู้กรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่แต่ละท่านจะได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ก ระเบียบและข้อมูลธุรกิจของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนป ิบัติหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ให้กรรมการบริษัทสามารถท�าหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษทั ได้มกี ารด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให้ความส�าคัญของการเพิม่ พูนความรู้
และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 255 มีกรรมกำร 2 ทำน เข้ำร มงำน ัมมนำเพื่อเพิ่มพูน ำมรู้และพั นำตนเอง ดังนี
1 นำงเอือมพร ปญญำใ
- มั มนำ C Insights Strategic Thin ing or Tota usiness ro th
ดั ดย ตลำดหลักทรัพยแหงประเท ไทย เมือ่ นั ที่ 22 พ ษภำ ม 255
- มั มนำ irector Accreditation rogram ( A )
ดั ดย ถำบัน ทิ ยำกำรตลำดทน เมือ่ นั ที่ 1 พ ษภำ ม 255
2 นอ หญิงอิ รญำ ขเ ริญ
มั มนำ Y Annua Con erence หั ข้อ หลำกหลำยประเดน ำ� หรับกรรมกำรตร อบ
ดั ดย ำ� นักงำน อี ำย ำ� กัด เมือ่ นั ที่ 24 พ กิ ำยน 255

การประเมินผลการป ิบัติงานประจำาป
7 1 การ ร เมิน ลการ ิบัติงานของตนเอง
กรรมการบริ ัท
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการป ิบัติงานตนเอง ( oard el - ssessme t) อย่างน้อย
ปละครัง้ ตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคต่าง
ในระหว่างปที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพ ศจิกายนของทุกป เพื่อท�าการประเมิน
และส่งให้เลขานุการบริษัท
7 2 การ ร เมิน ลการ ิบัติงานของ ู้ ั การ ห ่ ( )
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการป ิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ ( E ) อย่างน้อยปละครั้ง ตามแนวทาง
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประเมินผลการป ิบัติงานในระหว่างปที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน
ในเดือนพ ศจิกายนของทุกป เพื่อให้คณะกรรมการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษัท
ในปี 255
ะกรรมกำรได้ท�ำกำรประเมิน ลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ู้ ัดกำรใหญ งให้เลขำนกำรบริษัท
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยก�าหนดให้บริษัทรวมถงบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ป ิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน ให้ถอื เป็นหลักการและหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะต้องป บิ ตั จิ นเป็นวัฒนธรรมทีด่ ขี ององค์กร เพือ่ ปองกันการ
ทุจริตในการป ิบัติงาน รวมถงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน
การ ้งเบา ส
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดก หมาย หรือจรรยาบรรณ หรือ
พ ติกรรมที่อาจส่อถงการทุจริตหรือประพ ติมิชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งมี
กลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซ่งจะรับรู้เ พาะในกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนป ิบัติ ดังนี้
1. รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2. ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบ และหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบ
จะมีการด�าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท
่องทางการ ้งเบา ส ล ข้อร้องเร น
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้
1. จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- ail) ส่งมาที่ aripwhistle low@arip.co.th
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ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
บริษัทตระหนักถึง
ความส�าคัญของ
การด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
และยึดหลักจริยธรรม
ควบคู่กับการดูแล
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิงแวดล้อม
โดยค� า นงถงผลประโยชน์ ข องผู ้ มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ดั ง นั้ น
บริ ษั ท จงได้ ก� า หนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1.ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
2.ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ด�าเนินการใด ที่มี
ลั ก ษณะเป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปญญาหรือลิขสิทธิ
3.ป ิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ สร้ า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค โดย
การคัดเลือกผลิตภัณ ท์ ปี่ ลอดภัยส�าหรับ
ผู้บริโภค และการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
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5.ร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารด� า เนิ น กิ จ กรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์
6.รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งสิ้ น เปลื อ ง เพื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ก ารสื่ อ สารนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน
ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแจ้งผ่าน
ทางอี เ มล หรื อ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ แ ละความเข้ า ใจใน
หน้ า ที่ ข องตนเองในการรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและส่วนรวม
จากนโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สั ง คมบริ ษั ท ได้ ก� า หนดแนวทางการ
ด�าเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

1. การก� า กั บดู แลกิ จ การที่ ดี
บริษัทได้ด�าเนินงานตามนโยบาย
การด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต
โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยค�านงถงความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การประกอบธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม

ซอ ต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิ ข สิ ท ธิ และเ พาะที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
3. การป ิ บั ติ ต ่ อ แรงงานอย่ า ง
เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ด�าเนินธุรกิจภายใต้ก หมาย
แรงงานอย่างเคร่งครัด และมีระเบียบ
การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ส ่ ง เสริ ม สิ ท ธิ
และสนับสนุนการพัฒนา เพื่อความ

- จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�าป
และให้ สิ ท ธิ พ นั ก งานน� า บุ ค คลใน
ครอบครัวเข้ารับการตรวจสุขภาพใน
ราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่าย
ให้พนักงาน)
- จั ด ประชุ ม ประจ� า ป ให้ ค ณะ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบ
พนั ก งาน เพื่ อ ชี้ แ จงนโยบาย และ
ทิศทางขององค์กร
- มอบของที่ระลกตามอายุงานให้
กับพนักงานที่ท�างานครบ 10 ป 20 ป
และ 25 ป

บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กติกา
การแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อ
ก หมายใด และไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปญญา โดยการน� า ผลงานหรื อ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก
ที่ ไ ด้ รั บ มา หรื อ ที่ จ ะน� า มาใช้ ภ ายใน
บริษทั จะต้องตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปญญาของ
ผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตส�านก
ให้พนักงานป ิบัติตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ
พ.ศ. 2537 โดยจัดท�านโยบาย ก�าหนด
หลักเกณ ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของบริษัท ในการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องใช้

ก้ า วหน้ า ของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ด้ ว ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มีการ
เลือกป ิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิ
มนุษยชน รับ งความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวม
กลุ่มของพนักงาน บริษัทไม่มีนโยบาย
การจ้ า งแรงงานเด็ ก และแรงงาน
ผิดก หมายโดยเด็ดขาด นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น
- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตาม
ต�าแหน่งหน้าที่ เพือ่ พัฒนาความรู้ และ
ศักยภาพของพนักงาน และน�ามาใช้
ประโยชน์ในการท�างาน

- จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่าง เช่น กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ หรือท�าความดีเพื่อ
สังคมตามโอกาส
- ส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท� า งาน จั ด ให้ มี ก ารซ้ อ มหนี ไ และ
ดับเพลิงเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกป
รวมทั้ ง การจั ด สถานที่ ท� า งาน ระบบ
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัยให้เพียงพอ
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- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้
พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปเก่า
ต้อนรับปใหม่ และให้พนักงานทุกแผนก
ร่ ว มกั น ท� า กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความ
สามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน
4. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
บริ ษั ท ให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ มาตรฐาน
สิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษั ท เช่ น
นิตยสารของบริษัทนอกจากบทความ
ที่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณ ์
ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคโดยการใช้
หมก oy
ในการตีพิมพ์เท่านั้น
ส�าหรับงานบริการบริษัทมุ่งมั่นในการ
สร้างความพงพอใจให้กับลูกค้าด้วย
ความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

6 . ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
บริษัทตระหนักถงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
รวมทัง้ มีการพัฒนากระบวนการท�างาน
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด
เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลแบบ so t- le
ควรใช้ ก ระดาษเมื่ อ จ� า เป็ น ใช้ ง าน
ทั้ ง 2 ด้ า น จั ด ให้ มี ก ารคั ด แยกขยะ
รี ไ ซเคิ ล น� า ป ิ ทิ น เก่ า ที่ เ ลิ ก ใช้ แ ล้ ว
บริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดเพื่อน�าไป
ท�าหนังสือตัวอักษรเบรลล์ น�าอุปกรณ์
ไ าประหยัดพลังงานมาใช้ และสร้าง
จิ ต ส� า นั ก การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ พ นั ก งาน เช่ น ป ดไ เมื่ อ ไม่ ใ ช้
ลดการใช้ลิ ท์

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา
ร่วมกันจัดงาน
chool ampi เพื่อให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นกั เรียนตามสถาบันการศกษาต่าง
และในการจั ด อบรมการซ้ อ มหนี ไ
ประจ� า ปบริ ษั ท เปดโอกาสให้ ชุ ม ชน
รอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับ ง
การอบรม จั ด ให้ มี ส ถานที่ เ ก็ บ ขยะ
มิ ด ชิ ด ท� า ความสะอาดอยู ่ เ สมอ
มิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจาก
มลพิษ

7. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ด้านอืน่
- สนับ สนุนโครงการการ์ดนี้เพื่อ
น้ อ ง มู ล นิ ธิ ส ร้ า งเสริ ม ไทย ซ่ ง เป็ น
โครงการที่เปดโอกาสให้เด็กที่มีความ
บกพร่ อ งทางร่ า งกาย และเด็ ก ด้ อ ย
โอกาสได้ ถ ่ า ยทอดจิ น ตนาการผ่ า น
ดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมกสี ในป
2558 นี้ เด็ก ได้แสดงความสามารถ
ในการวาดภาพภายใต้หัวข้อ ปนรัก
ปนยิ้ม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท
ได้ ร ่ ว มเป็ น อาสาสมั ค รดู แ ลเด็ ก
ในโครงการนี้และภาพวาดที่ชนะเลิศ
จะน�ามาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปใหม่

56

เพื่อสร้างก�าลังใจให้เด็กเกิดความภาค
ภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง
- จัดมอบรางวัล haila d op
ompa y wards 2015 เพื่ อ
เป็นสัญลักษณ์แสดงความส�าเร็จของ
องค์กรธุรกิจไทย ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม
- ม อ บ ทุ น ก า ร ศ ก ษ า ใ ห ้ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย เพื่ อ
สนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ช าการและด้ า น
การศกษา
- บริษัทมอบหนังสือและนิตยสาร
ในเครื อ ให้ กั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส�านักงาน
กศน. ั ณ ทสถานเรื อ นจ� า กลาง
เชียงใหม่ และเรือนจ�าพิเศษมีนบุรี

- พนั ก งาน บมจ.เออาร์ ไ อพี
ร่ ว มใจวิ่ ง การกุ ศ ล เพื่ อ ช่ ว ยผู ้ ป ่ ว ย
โรคมะเร็งเต้านม ในงาน 12 สิงหา
าล์ มาราธอน กรุงเทพฯ 2015 ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
จั ด กิ จ กรรม
อบรม คอมมาร์ตสมาร์ทเวิร์กชอป
ให้ความรู้กับผู้เข้าชมงาน รี ภายใน
งานคอมมาร์ต เน็กซ์เจน 2015 และ
คอมมาร์ต คอมเทค 2015
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การควบคุมภายใน
บริษทั ให้ความส�าคัญต่อการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และเหมาะสม เพือ่ มุง่ ให้การด�าเนินกิจการต่าง
ของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล บริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้าน
การเงิน การด�าเนินงาน การป บิ ตั งิ าน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทัว่ ไป การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนด�าเนินการ
เพือ่ ให้ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ เป็นไปตามข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษทั
โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษทั มีสภาพแวดล้อม ทีเ่ อือ้ อ�านวยให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่
บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กร และสายงานบังคับบัญชา ให้มีความชัดเจน และเหมาะสม มีการมอบอ�านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบ และตระหนักถงบทบาท อ�านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน
บริษัทก�าหนดนโยบาย และขั้นตอนการป ิบัติงานในระบบงานต่าง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
• บริษทั ได้ให้ความส�าคัญต่อความซือ่ สัตย์และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยก�าหนดเป็นนโยบายและระเบียบป บิ ตั ิ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน
บริษัทมีข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานป ิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝนไว้ในระเบียบข้อบังคับการท�างาน นอกจากนี้ยังก�าหนดนโยบาย
histle lower รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่าง เพื่อให้การป ิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร มีความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ ยุติธรรมและรับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท วิเคราะห์
และก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และได้มีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

กิจกรรมการควบคุม

บริษทั ได้กา� หนดนโยบายและวิธปี บิ ตั งิ าน เพือ่ เป็นแนวทางในการป บิ ตั งิ าน โดยมุง่ หมายให้บรรลุเปาหมาย ตาม
ทีฝ่ า่ ยบริหารก�าหนดไว้ กิจกรรมเพือ่ การควบคุมจะชีใ้ ห้ผปู้ บิ ตั งิ านเห็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดข้นในการป บิ ตั งิ าน เพือ่ ให้เกิด
ความระมัดระวัง และสามารถป ิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร
และเงินยืมทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มีการบันทกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่าเสมอ
ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ บริษัทมีข้อก�าหนด และขั้นตอนการป ิบัติงานด้านการจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทาง
ป บิ ตั ใิ นการจัดซือ้ ซ่งได้กา� หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในขัน้ ตอนการป บิ ตั กิ ารจัดซือ้ ไว้อย่างชัดเจน เช่น อ�านาจการอนุมตั ิ
การก�าหนดความต้องการสินค้าและบริการ การตรวจรับ
บริษัทก�าหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการป ิบัติงาน ( ) กับพนักงานทั้งองค์กร
บริษัทมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และวงเงินอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
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บริษัทมีการก�าหนดแผนรองรับเหตุการณ์ ุกเ ิน ( si ess o ti ity la :
ระบบสารสนเทศขัดข้อง

) เพื่อเตรียมพร้อมกรณี

สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษทั มีระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการป บิ ตั งิ าน การรายงานทางการเงิน และการด�าเนินงาน การป บิ ตั ติ าม
นโยบาย และระเบียบป บิ ตั ิ มีการจัดท�าข้อมูลทีส่ า� คัญต่าง อย่างเพียงพอทีจ่ ะใช้ในการตัดสินใจ รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้
จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศป ิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผล

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน ก�ากับดูแล เพื่อให้เกิดความ
มั่ น ใจว่ า การป ิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า ง และกิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ ส� า คั ญ ของบริ ษั ท ได้ ด� า เนิ น ตามแนวทางที่ ก� า หนด
โดยทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะมีการจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าป รวมทัง้ ด�าเนินงานตรวจสอบตามแผนงานนัน้
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจง
ก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 255
ะกรรมกำรตร อบรับทรำบข้อเ นอแนะ ำกกำรตร อบของ ู้ตร อบภำยใน และมี ำม
เหน ำข้อตร พบ นใหญไมมีนยั ำ� ญ
ั และให้ ตู้ ร อบภำยในติดตำมกำรด�ำเนินกำรตอข้อตร พบและให้รำยงำนตอ
ะกรรมกำรตร อบใน รังถัดไป
ะกรรมกำรบริษัทมี ำมเหน ำ ใน ภำพป บันบริษัทมีระบบกำร บ มภำยในที่เพียงพอและ อด ล้องกับ
แบบประเมินกำร บ มภำยในของ �ำนักงำน ะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพยและตลำดหลักทรัพย แตเพื่อให้กำร บ ม
ภำยในมี ำม มบูร มำกยิ่งขน บริษัท ะด�ำเนินกำร ัดท�ำแ นเพิ่มเติม ในเรื่องกำรกระบ นกำรติดตำมและประเมิน ล
กำรปฏิบัติตำม Code o Conduct และ ัดท�ำแ นกำร รรหำ ู้ ืบทอดต�ำแหนง (Succession an) ที่ �ำ ัญ บริษัทมีระบบ
กำร บ มภำยใน �ำหรับเรื่องกำรท�ำ รกรรมกับ ู้ถือห้นรำยใหญ กรรมกำร ู้บริหำร หรือ ู้ที่เกี่ย ข้องกับบ ลดังกลำ
อยำงเพียงพอแล้ ร มทังมีระบบกำรติดตำม บ มดูแลกำรด�ำเนินงำนที่ ะ ำมำรถปองกันทรัพย ินของบริษัทอันเกิด
ำกกำรที่ ู้บริหำรน�ำไปใช้ ดยมิชอบหรือ ดยไมมีอ�ำนำ
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การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถงความส�าคัญของการปองกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จงมีการก�าหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซ่งยังมิได้เปดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้
รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ผูบ้ ริหาร (รวมถงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษัท ซ่งยังมิได้เปดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปดเผย
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�า เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าการดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทและตามที่ก หมายก�าหนด
3. บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น รวมทั้ง
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
5. บริษัทได้ก�าหนด การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหัวข้อหน่งของจริยธรรมที่พนักงานพงยดถือป ิบัติ
โดยมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จากต�าแหน่งหน้าทีก่ ารงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป
ในปี 255 บริษัทไมพบรำยงำน ำ กรรมกำร ู้บริหำร พนักงำน หรือลูก ้ำงของบริษัทมีกำร ือขำยหลักทรัพย
ดยใช้ข้อมูลภำยใน

60

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายชือ่ ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถงนโยบายในการก�าหนดราคา
ตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยบริษทั ได้ดา� เนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจำาเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า การท�ารายการ
ระหว่างกันเป็นความจ�าเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั ถือว่าเป็นไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และเป็นรายการทีเ่ กิดข้นตามราคาตลาดหรือราคายุตธิ รรม และไม่มคี วามแตกต่างจาก
การขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ขันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนั้น โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่าง ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด
ซ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดข้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ป ิ บั ติ เ ป็ น ไปตามก หมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงการป ิบัติตาม
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท
หรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำา รายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซ่งเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจ
การค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับ
ทีบ่ ริษทั กระท�ากับบุคคลภายนอก เช่น การเช่าพืน้ ทีแ่ สดงสินค้า การลงโ ษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกัน
ทีจ่ ะเกิดข้นนัน้ เป็นไป เพือ่ ความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกัน
อย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทาน
การป ิบัติตามหลักเกณ ์และให้ความเห็นถงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดข้นทุกไตรมาส
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ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดข้นในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เข้ามาสอบทานการป บิ ตั ติ ามหลักเกณ ์ และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าท�ารายการ
นั้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้นในอนาคตคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องป ิบัติให้เป็นไปตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศค�าสั่ง หรือ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการป ิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูลการท�ารายการ
เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทร่วม ตลอดจน การป ิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั มีการก�าหนดมาตรการปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดข้น จากการท�ารายการระหว่างกันของ
บริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่า ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทป ิบัติให้เป็นไปตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงการป ิบัติตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท
รวมทั้งป ิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปด
เผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าป (แบบ 56-2)
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/ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นางเอือ้ มพร ปญญาใส
นายปฐม อินทโรดม
นายประยูร รัตนไชยานนท์
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ
นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ
นายธนิต แกล้วเดชศรี
นายพรชัย จันทรศุภแสง
น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
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กรรมการตรวจสอบ
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รายชื่อ

บมจ.ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม
บมจ. เออาร์ไอพี

หมายเหตุ

บมจ. เอสวีโอเอ

,

บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
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/,//
/,
/,//
/
/
/
/
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//

บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
บมจ. ลีสอิท
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
บมจ. ไอทีซิตี้
บมจ. เอสพีวีไอ
บมจ. น�้าตาลขอนแก่น
บมจ. บางกอกสหประกันภัย
บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยเบ เวอเรจ
(ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)

ล�าดับ

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

บจ. เอเซิร์ทส์
บจ. ดาต้าวันเอเชีย (ปทท.)
บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
บจ. เอเน็ต
บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ. เออาร์ไอที
บจ. ดีทู ซิสเต็มส์
บจ.เ ลท์ ออนไลน์
บจ.เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
บจ. คอร์ แอนด์ พีค
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ.ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย)
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คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ

ในป 2558 บริษัทมีรายได้รวม 325.96 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปก่อน 49.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.80 และ
ผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิ 9.86 ล้านบาท เทียบกับป 2557 ทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 13.75 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 3.89 ล้านบาท
โดยสาเหตุหลักที่ส�าคัญมี ดังนี้
ปี 2558

ปี 2557

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการจัดงานนิทรรศการ

155.33

47.65

161.20

58.26

(5.87)

(3.64)

รายได้จากสือ่ ดิจทิ ลั และส่วนงานอืน่

128.95

39.56

71.96

26.01

56.99

79.20

40.39

12.39

41.90

15.14

(1.51)

(3.61)

รายได้อนื่

1.28

0.39

1.63

0.59

(0.34)

(21.12)

รวมรายได้

325.96

100.00

276.69

100.00

49.26

17.80

ต้นทุนขายและบริการ

280.62

86.09

233.63

84.44

46.99

20.11

56.68

17.39

59.96

21.67

(3.27)

(5.46)

(11.35)

(3.48)

(16.89)

(6.10)

5.55

/a

1.49

0.46

3.14

1.14

(1.66)

(52.69)

(9.86)

(3.02)

(13.75)

(4.97)

3.89

/a

รายได้สอื่ สิง่ พิมพ์

ค่าใช้จา่ ยรวม
ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�าหรับป

รายได้

รายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ รายได้การจัดงานแสดงสินค้า รายได้จากสื่อดิจิทัลและส่วนงานอื่น
และรายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ ในป 2558 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- รายได้จากการจัดงานนิทรรศการ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดงานนิทรรศการไอซีทขี องบริษทั และการรับจ้าง
จัดงานกิจกรรมต่าง ให้ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน 155.33 ล้านบาท ลดลงจากปก่อน 5.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ -3.64 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่สูงข้น ท�าให้รายได้
จากการจัดงานนิทรรศการ และการรับจ้างจัดงานให้ทั้งภาครัฐและเอกชนลดลง
- รายได้สื่อดิจิทัลและส่วนงานอื่น จ�านวน 128.95 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปก่อน 56.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
79.20 มาจากการรับจ้างท�าสื่อดิจิทัล และการผลิตรายการวีดีทัศน์ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
- รายได้สื่อสิ่งพิมพ์ มาจากรายได้โ ษณา รายได้สมาชิกและการจ�าหน่ายนิตยสาร รวมถงรายได้โครงการพิเศษ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสื่อต่าง ของบริษัท จ�านวน 40.39 ล้านบาท ลดลงจากปก่อน 1.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
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ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนในป 2558 มีจา� นวน 280.62 ล้านบาท เพิม่ ข้นจากปก่อน 46.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.11 สอดคล้อง
กับการเพิม่ ข้นของรายได้ แต่เนือ่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ข้น จงท�าให้อตั ราก�าไรขัน้ ต้นของบริษทั ส�าหรับป 2558 เท่ากับ 13.57
ลดลงจากป 2557 ที่อัตรา 15.06

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในป 2558 มีจ�านวน 56.68 ล้านบาท ลดลงจากปก่อน
3.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -5.46 ซ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่
เช่น บุคลากร สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น

การวิเคราะห์ านะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสด/ เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�า้ ประกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2558

ปี 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

53.60
70.38
1.10
9.51
134.59
9.35
66.42
12.35
9.67
6.24
104.03
238.62

22.46
29.49
0.46
3.98
56.40
3.92
27.83
5.18
4.05
2.62
43.60
100.00

98.15
47.73
0.54
3.37
149.78
1.00
77.52
3.08
9.97
4.76
96.32
246.11

24.57
8.73
33.29
9.16
42.45
196.16
238.62

10.29
3.66
13.95
3.84
17.79
82.21
100.00

27.32
6.16
33.48
6.61
40.09
206.02
246.11

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

39.88
19.39
0.22
1.37
60.86
0.41
31.50
1.25
4.05
1.93
39.14
100.00

(44.55)
22.65
0.57
6.14
(15.19)
8.35
(11.10)
9.27
(0.30)
1.48
7.70
(7.49)

(45.39)
47.47
105.89
182.23
(10.14)
835.00
(14.32)
301.43
(3.01)
31.15
8.00
(3.04)

11.10
2.50
13.60
2.68
16.29
83.71
100.00

(2.76)
2.57
(0.18)
2.55
2.37
(9.86)
(7.49)

(10.08)
41.75
(0.55)
38.61
5.91
(4.79)
(3.04)

หนี้สิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 238.62 ล้านบาท ลดลงจากปก่อน 7.49 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ -3.04 โดยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ประกอบด้วย
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- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 15.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -10.14 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสดและ
เงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจ�า 3-6 เดือน) จ�านวน 44.55 ล้าน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้น 22.65 ล้านบาท และ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย 7.39 ล้านบาท โดยต้นทุนบริการรอตัดจ่ายเป็นงานโครงการต่อเนื่องซ่งจะแล้วเสร็จในป 2559
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิลดลง 11.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -14.32 มาจากการคิดค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพิ่มข้น 9.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 301.43 มาจากการลงทุนพัฒนาซอ ต์แวร์
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลกส�าหรับโครงการ ata i e

ลูกหนีการค้าสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้ารวม 56.28 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 55.60 ล้าน
บาท เพิ่มข้นปก่อน 26.31 ล้านบาท และ 25.74 ล้านบาทตามล�าดับ โดยอายุหนี้ยังไม่ถงก�าหนดช�าระเงิน และลูกหนี้
ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็น 43.77 และ 53.10 ของมูลหนี้ทั้งหมด ตามล�าดับ
บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการตั้งส�ารองหนี้สูญ ตามเกณ ์ ดังนี้
- 25 ส�าหรับลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือน
- 50 ส�าหรับลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 6 เดือน
- 100 ส�าหรับลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 9 เดือน
ในปี 255 บริษัทได้ตัง �ำรองหนี ูญ �ำน น 0 6 ล้ำนบำท �ำหรับหนี ้ำงช�ำระเกิน 6- เดือน

สินค้าคงเหลือสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินค้าจ�านวน 3.29 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน 1.07 ล้านบาท
สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนังสือ และได้มีการตั้งส�ารองสินค้าล้าสมัยจ�านวน 2.22 ล้านบาท
บริษัทก�าหนดนโยบายการตั้งส�ารองสินค้าล้าสมัยที่เป็นหนังสือและมีอายุเกิน 6 เดือนในอัตราร้อยละ 100

หนีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 42.45 ล้านบาท เพิ่มข้นจากปก่อน 2.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.91 ส่วนใหญ่มาจากส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มข้นจ�านวน 2.55 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 196.16 ล้านบาท ลดลงจากปก่อน 9.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ -4.79 มาจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิใน ป 2558

งบกระแสเงินสด

ในป 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน -22.39 ล้านบาท ซ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ่มข้นของลูกหนี้จ�านวน 22.53 ล้านบาท และต้นทุนบริการรอตัดจ่าย 7.39 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จ�านวน -22.16 ล้านบาท มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน 12.51 ล้าน
บาท เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 8.35 ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์จ�านวน 1.93 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

4.04

4.47

3.29

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

3.58

4.02

2.14

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.22

0.19

0.32

ผูส้ อบบัญชีได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในปปจจุบันตามหมายเหตุงบการเงินข้อ 28

จากอัตราส่วนทางการเงินข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องของกิจการอยู่ในเกณ ์ที่ดี จงท�าให้บริษัท
ไม่ต้องพ่งพาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำากำาไร
หน่วย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

อัตราก�าไรขั้นต้น

ร้อยละ

13.57

15.06

19.93

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้อยละ

(3.02)

(4.97)

6.25

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

(4.90)

(6.29)

14.52

อัตราก�าไรขัน้ ต้นป 2558 เท่ากับร้อยละ 13.57 ลดลงจากปทีแ่ ล้วเนือ่ งจากมาจากภาวะเศรษฐกิจท�าให้รายได้หลักโ ษณา
และการจัดงานของบริษทั ซ่งมีตน้ ทุนคงทีอ่ ยูล่ ดลง บริษทั จงต้องเพิม่ รายได้สว่ นอืน่ ท�าให้เกิดต้นทุนเพิม่ ข้น และจากการแข่งขันทีส่ งู ข้น
อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิในป 2558 เท่ากับร้อยละ -3.02 ถงแม้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มข้น แต่ต้นทุนของบริษัท
ก็เพิ่มข้นด้วย ท�าให้ก�าไรขั้นต้นที่ได้รับนั้น ไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงแล้วได้

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในป 2558 เท่ากับ 0.22 เท่า เมื่อเทียบกับป 2557
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.19 เท่า ถงแม้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มข้นจากปก่อนเล็กน้อย
แต่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทเอง
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานและ านะการเงินในอนาคต

จากการทีร่ ฐั บาลประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ( i ital Eco omy) ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถงการบูรณาการการขยายโอกาสทางการศกษาและการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมไปยังพื้นที่ต่าง ทั่วประเทศ ส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ
ดิจทิ ลั คอนเทนต์มกี ารเติบโตข้นเพือ่ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจ การศกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเทีย่ ว การขนส่ง และ
การท�าอุตสาหกรรม ซ่งนับเป็นโอกาสในการด�าเนินงานในอนาคต โดยเ พาะด้านสื่อความรู้ทางด้านดิจิทัล การจัดงานสัมมนา
และการฝกอบรมออนไลน์
จากการเปดประมูลคลื่นความถี่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 เมกะเ ิรตซ์ และ 900 เมกะเ ิรตซ์ ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการ
ทั้งทางด้านเสียงและข้อมูลของผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่ ท�าให้เกิดบริการดิจิทัลคอนเทนต์ใหม่ เกิดข้น โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถงบริการทีห่ ลากหลายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บริษทั ในฐานะผูน้ า� ทางด้านสือ่ ในอุตสาหกรรมไอซีทที มี่ ปี ระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับสื่อดิจิทัลและออนไลน์ ซ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างฐานรายได้ใหม่
ของบริษัทในอนาคต และสอดคล้องกับเทคโนโลยีและพ ติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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รายงานความรั
บ
ผิ
ด
ชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถงหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�าปบัญชี 2558 ของบริษทั ทีจ่ ดั ท�าข้นมีขอ้ มูล
ทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่งทรัพย์สินของบริษัท ปองกันการทุจริต
และการด�าเนินการทีผ่ ดิ ปกติ รวมทัง้ ได้ถอื ป บิ ตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือป บิ ตั อิ ย่างสม�า่ เสมอ ตลอดจน
มีการพิจารณาถงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�างบการเงิน รวมถงข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปราก ในรายงานประจ�าปบัญชี 2558 ของบริษัท
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท�าหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมทั้งให้มีความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากับดูแลของบริษัท
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการป ิบัติตาม
ก หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจ�าป 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือป ิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือป บิ ตั อิ ย่างสม�า่ เสมอ เปดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และป บิ ตั ถิ กู ต้องตามก หมายและก ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการ
แต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายน ตม์ เทอดสถีรศักดิ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
* บ ลที่มีประ บกำร ในด้ำนบัญชีและกำรเงิน และกำร อบทำนงบกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
การดูแลให้บริษัท ป ิบัติตามข้อก�าหนดและก หมายที่เกี่ยวข้อง
ภาระหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในรอบป 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน พร้อมทัง้ เชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพือ่ สอบทานรายงานทางการเงิน
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดท�าอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป มีการเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีการป บิ ตั ใิ ด อันเป็นการขัดแย้งกับข้อก�าหนดและก หมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
ทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจ� า ป เพื่ อ น� า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
2. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการป ิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าป 2559
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
3. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจ�าป 2558 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

5. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถง
คุณภาพผู้สอบบัญชี ความช�านาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง
6. การดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการป ิบัติตาม
ก หมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ส�าหรับรอบปบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ น�าเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาว
รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 2015 ANNUAL REPORT

71

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) ซ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ป บิ ตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่งก�าหนดให้ขา้ พเจ้าป บิ ตั ติ ามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงวางแผน
และป บิ ตั งิ านตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ
การเปดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่งรวมถงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก การทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ การจัดท�าและ
การน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ท� า ข้ น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณ ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเหน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ล ุ เ ร นนท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดง านะการเงิน
ณ วันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

2558

2557

7
8
6, 9
10

53,384,055
217,226
70,379,897
1,101,601
7,387,907
2,119,683
134,590,369

39,720,824
58,432,873
47,726,090
535,040
3,368,697
149,783,524

11
12
13
14

9,350,000
66,417,849
12,351,058
9,667,355
41,200
6,199,526
104,026,988
238,617,357

1,000,000
77,522,274
3,076,792
9,967,452
46,015
4,712,418
96,324,951
246,108,475

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจ�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

19
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดง านะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

2558

2557

6,15

24,565,151
8,729,819
33,294,970

27,320,399
6,158,726
33,479,125

16

9,159,263
9,159,263
42,454,233

6,607,743
6,607,743
40,086,868

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(15,888,351)
436,798
196,163,124
238,617,357

11,650,000
(6,029,868)
436,798
206,021,607
246,108,475

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
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
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตประกอบงบกำรเงินเป็น นหน่งของงบกำรเงินนี
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบดเสรจ
สำาหรับปสินสุดวันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ก�าไรต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส�าหรับปี

19

21

2558

2557

316,766,157
7,905,795
504,356
780,474
325,956,782

263,755,132
11,309,950
1,116,938
511,893
276,693,913

280,621,612
2,300,815
54,286,928
337,209,355
(11,252,573)
(93,018)
(11,345,591)
1,487,108
(9,858,483)

233,629,374
2,503,161
57,354,452
293,486,987
(16,793,074)
(97,813)
(16,890,887)
3,143,207
(13,747,680)

(9,858,483)

(13,747,680)

(0.021)

(0.030)

หมำยเหตประกอบงบกำรเงินเป็น นหน่งของงบกำรเงินนี
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปสินสุดวันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้ ผลก�าไรจากการ
หุ้นสามัญ
ส�ารอง
จัดสรร ประมาณการตาม รวม
ที่ออก
ตามกฎหมาย (ขาดทุน) หลักคณิตศาสตร์
และช�าระแล้ว
ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

116,500,000
116,500,000

83,464,677 11,650,000 19,367,812
- (11,650,000)
- (13,747,680)
83,464,677 11,650,000 (6,029,868)

436,798
436,798

231,419,287
(11,650,000)
(13,747,680)
206,021,607

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

116,500,000
116,500,000

83,464,677 11,650,000 (6,029,868)
- (9,858,483)
83,464,677 11,650,000 (15,888,351)

436,798 206,021,607
- (9,858,483)
436,798 196,163,124

หมำยเหตประกอบงบกำรเงินเป็น นหน่งของงบกำรเงินนี
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปสินสุดวันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

2557

(11,345,591)

(16,890,887)

16,254,406
568,615
276,478
(256)
50
2,551,520
(504,356)

8,724,615
(869,015)
275,473
(420,127)
2,408,973
(1,116,938)

7,800,866

(7,887,906)

(23,330,828)
(843,039)
(7,387,907)
1,249,014
19,924

85,608,409
156,214
8,798,937
241,238

(2,755,248)
2,571,093
(22,676,125)
4,512,556
(4,227,568)
(22,391,137)

(29,603,122)
(6,243,683)
(995,496)
50,074,591
(5,542,237)
44,532,354

หมำยเหตประกอบงบกำรเงินเป็น นหน่งของงบกำรเงินนี
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปสินสุดวันที่ ธันวาคม

(หน่วย: บาท)

2015
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์

2014

58,215,647
(8,350,000)
(1,927,219)
(12,510,888)
14,066
612,762
36,054,368

(58,432,873)
10,346,293
(4,089,340)
(358,391)
457,393
1,069,305
(51,007,613)

13,663,231
39,720,824
53,384,055

(11,650,000)
(11,650,000)
(18,125,259)
57,846,083
39,720,824

-

24,299,065

หมำยเหตประกอบงบกำรเงินเป็น นหน่งของงบกำรเงินนี
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปสินสุดวันที่ ธันวาคม
ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) เป็นบริษัทมหาชนซ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือ การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท การผลิตและจ�าหน่ายหนังสือเกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศ รับโ ษณา ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

เกณ ์ ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าข้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิน บับภาษาไทยเป็นงบการเงิน บับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามก หมาย งบการเงิน บับภาษาอังก ษ
แปลจากงบการเงิน บับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�าข้นโดยใช้เกณ ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

มาตร านการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปบัญชีปจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก มาตร านการรา งานทางการเงินทเริมม ลบัง ับ น บั
ุบัน
บริ ษั ท ฯได้ น� า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2557) และ บั บ ใหม่ ที่ อ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีซ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือป ิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและ
การให้แนวป ิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือป ิบัตินี้
ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น สาระส� า คั ญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น บาง บับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
มาตร านการบั
บับท 1 ( รับ รุง 2557) เรอง ล ร
นของ นักงาน
มาตรฐาน บับปรับปรุงนีก้ า� หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐาน บับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการ
ดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐาน บับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
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มาตร านการรา งานทางการเงิน บับท 13 เรอง การวั มูล ่า ุติ รรม
มาตรฐาน บับนีก้ า� หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น
กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐาน บับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้
ผลกระทบจากการเริม่ ใช้มาตรฐานนี้ มาตรฐาน บับนีไ้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
ข มาตร านการรา งานทางการเงินท ม ลบัง ับ นอนา ต
ในระหว่างปปจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)
และ บับใหม่ รวมถงแนวป บิ ตั ทิ างบัญชี จ�านวนหลาย บับ ซ่งมีผลบังคับใช้สา� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มีข้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับปรับปรุงและ บับใหม่ รวมถงแนวป ิบัติทางบัญชีดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือป ิบัติ

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

41

การรับรู้รา ้
รำยได้ ำกกำรขำย ิน ้ำ
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั ฯได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั ส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้า
ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รำยได้ ำ มำชิกนิตย ำร
ค่าสมาชิกนิตยสารรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รำยได้ ำบริกำร
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถงขั้นความส�าเร็จของงาน
รายได้จากการให้บริการโ ษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อ
สื่อโ ษณาได้เผยแพร่
รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรู้เมื่อมีการจัดงานแล้ว
รำยได้ ำเชำ
รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์จะบันทกเป็นรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
ดอกเบียรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณ ์คงค้างโดยค�านงถงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

42

เงินส ล รา การเท บเท่าเงินส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซ่งถงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

43

ลูกหนการ ้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดข้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

44

สิน ้า งเหลอ
สินค้าคงเหลือของบริษัทฯแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเ ลี่ย หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

45

ท ิน อา าร ล อุ กร ล ่าเสอมรา า
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คา� นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
อาคาร
20
ป
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5, 10
ป
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3, 5
ป
อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องตกแต่ง
5
ป
เครื่องมือและอุปกรณ์
3
ป
ยานพาหนะ
5
ป
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

46

สินทรั ม่มตัวตน ล ่าตั าหน่า
บริษัทฯจะบันทกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นป
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
คอมพิวเตอร์ซอ ต์แวร์อายุการให้ประโยชน์ 3 ป และ 5 ป

47

รา การ ุรกิ กับบุ ลหรอกิ การทเก วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่งท�าให้
มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี า� นาจในการวางแผน
และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

48

สั าเ ่าร
าว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4

เงินตราต่าง ร เท
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซ่งอยู่ในสกุลต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4 10 การ ้อ ่าของสินทรั
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะท�าการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
ค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซ่งเป็นลักษณะเ พาะของสินทรัพย์ทกี่ า� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั ฯใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่งสะท้อนถง
จ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้น
ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
4 11

82

ล ร
น นักงาน
ลประ ยชนระยะ ันของพนักงำน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ลประ ยชนหลังออก ำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯและพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ ซ่งประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทกเป็นค่าใช้จ่ายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามก หมายแรงงาน ซ่งบริษัทฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
บริษัทฯค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ ( ro ected it redit ethod) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในการป ิบัติตามมาตรฐานการบัญชี บับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในป 2554 บริษัทฯเลือก
รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทกเป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่น�ามาตรฐานการบัญชีนี้มาถือป ิบัติ
รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

4 12

ร มา การหนสิน
บริษัทฯจะบันทกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพัน ซ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4 13

า เงิน ้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
า เงิน ้ ุบัน
บริษัทฯบันทกภาษีเงินได้ป จจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณ ์ที่ก�าหนดในก หมายภาษีอากร
า เงิน ้รอการตั บั
บริษัทฯบันทกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อ งนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวน
เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และ
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดข้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5

การ ้ ุล ินิ ล ร มา การทางบั ทสา ั
ในการจั ด ท� า งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ า ยบริ ห ารจ� า เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดข้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
สั าเ ่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
า่ เ อหนสงสั สู ของลูกหน
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดข้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านงถงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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ท ิน อา าร ล อุ กร ล ่าเสอมรา า
ในการค�านวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น
สินทรั ม่มตัวตน
ในการบันทกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น
สินทรั า เงิน ้รอการตั บั
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ในแต่ละช่วงเวลา
ล ร
นหลังออก ากงานของ นักงานตาม รงการ ล ร
น
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้
รายชือ่

ลักษณะความสัมพันธ์

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 เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (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 กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ 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
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในระหว่างป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณ ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
ขายสินค้า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากงานแสดงสินค้า
รายได้บริการอื่น
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2558

2557

นโยบายการก�าหนดราคา

2
7
14
2

2
8
8
2

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
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(หน่วย: ล้านบาท)

2558

2557

นโยบายการก�าหนดราคา

2
4
1
2
1
2

1
11
1
3
1
3

ราคาตลาด
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ค่าใช้จ่าย
ซื้อสินค้า
ค่าโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริหาร
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
ค่าบริการอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

2557

6,969

8,048

2,925

5,986

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558

2557

14,642
677
15,319

18,020
665
18,685

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

135
53,249
53,384

151
39,570
39,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ามีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.13 ถง 1.25 ต่อป
(2557: ร้อยละ 0.38 ถง 1.15 ต่อป)
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รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินฝากประจ�าที่มีอายุเกิน 3 เดือน เป็นจ�านวนเงิน 0.2 ล้านบาท
(2557: 58 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 2.50 ต่อป (2557: ร้อยละ 1.25 - 2.50 ต่อป)

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
ค้างช�าระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2558

2557

5,418

6,052

53
5,471

923
462
7,437

19,218

13,268

29,829
838
923
50,808
(684)
50,124
55,595

9,262
22,530
(115)
22,415
29,852

1,498
3,357
7,749
33
2,148
14,785
70,380

611
10,646
6,335
282
17,874
47,726

สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
2558
สินค้าส�าเร็จรูป
งานระหว่างท�า
รวม

3,290
31
3,321
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2557
2,292
186
2,478

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(2,219)
(2,219)

(1,943)
(1,943)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
1,071
31
1,102

349
186
535
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ในระหว่างปปจจุบัน บริษัทฯบันทกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน
0.4 ล้านบาท (2557: 0.5 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 0.1 ล้านบาท
(2557: 0.2 ล้านบาท) โดยน�าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างป

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำาประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ�า 12 เดือน จ�านวน 6 ล้านบาท ซ่งบริษัทฯได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารที่บริษัทฯได้รับจ�านวน 5 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค�้าประกันธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท และเงินฝาก
ประจ�า 6 เดือน จ�านวน 1 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์จ�านวน 2 ล้านบาท ซ่งบริษัทฯได้น�าไปค�้าประกันการ
ออกหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารให้แก่บริษัทฯ (2557: เงินฝากประจ�า 6 เดือน จ�านวน 1 ล้านบาท ซ่งบริษัทฯได้น�าไป
ค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารให้แก่บริษัทฯ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ

อุปกรณ์
ส�
า
นักงานและ เครือ่ งมือและ
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
อาคาร
เครื
อ่ งตกแต่ง อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม
อาคาร คอมพิวเตอร์

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
41,074 10,000
21,978
9,185
14,250
ซื้อเพิ่ม
2,207
1,277
578
จ�าหน่าย
(3,092)
(941)
โอนเข้า (ออก)
18
(18)
โอนเปลี่ยนประเภท
สินทรัพย์
31 ธันวาคม 2557
41,074 10,000
21,093
9,539
14,810
ซื้อเพิ่ม
1,594
333
จ�าหน่าย
(819)
(453)
31 ธันวาคม 2558
41,074 10,000
21,868
9,419
14,810
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
17,407
6,918
6,199
12,780
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2,663
500
1,005
201
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย
(3,090)
(906)
31 ธันวาคม 2557
16,980
7,418
6,298
12,981
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2,822
500
1,059
162
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนที่จ�าหน่าย
(813)
(445)
31 ธันวาคม 2558
18,989
7,918
6,912
13,143
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
41,074
4,113
2,582
3,241
1,829
31 ธันวาคม 2558
41,074
2,879
2,082
2,507
1,667
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2557 (จ�านวน 0.6 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (จ�านวน 9.2 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
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(หน่วย: พันบาท)

24,299
24,299
24,299

10,209 106,696
27 4,089
(1,255) (5,288)
8,981
8,981

24,299
129,796
1,927
(1,272)
130,451

355

8,021 51,325
1,476 6,200

355
8,100

(1,255) (5,251)
8,242 52,274
374 13,017

8,455

- (1,258)
8,616 64,033

23,944
15,844

739 77,522
365 66,418
6,200
13,017

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯมีอปุ กรณ์จา� นวนหน่งซ่งตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 40.8 ล้านบาท (2557: 32.0 ล้านบาท)
เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯได้ทา� สัญญาเช่าด�าเนินงานกับบริษทั แห่งหน่ง เพือ่ ให้เช่าอุปกรณ์ โดยมีอายุสญ
ั ญา
1 ป รายได้คา่ เช่าขัน้ ต�า่ ทีจ่ ะได้รบั ภายใน 1 ป จากการให้เช่าอุปกรณ์คดิ เป็นจ�านวนประมาณ 8.5 ล้านบาท ในระหว่าง
ป 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์จ�านวน 8.1 ล้านบาท (2557: 0.4 ล้านบาท) ซ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และในวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ดังกล่าวกับคู่สัญญา
2 ราย โดยมีราคาขายเป็นจ�านวนรวม 16.0 ล้านบาท อุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�านวน 15.8 ล้านบาท

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1 มกราคม 2557
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
ตัดจ�าหน่าย
31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2557
2558

(หน่วย: พันบาท)

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา

12,277
358
891
13,526
12,511
(163)
25,874

891
(891)
-

13,168
358
13,526
12,511
(163)
25,874

7,925
2,524
10,449
3,237
(163)
13,523

-

7,925
2,524
10,449
3,237
(163)
13,523

3,077
12,351

-

3,077
12,351

รวม

2,524
3,237

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีซอ ต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�านวนหน่งซ่งตัดจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของซอ ท์แวร์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 11.1 ล้านบาท (2557: 6.0 ล้านบาท)
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ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2558
รวม

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

5,440
4,227
9,667

4,527
5,440
9,967

บริษัทฯได้ด�าเนินการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืน
ข้นอยูก่ บั ผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่าบริษทั ฯจะได้รบั คืนเงินภาษีดงั กล่าว
ทั้งจ�านวนในอนาคต
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของป 2554 เป็นจ�านวนเงิน
4.5 ล้านบาทจากกรมสรรพากร

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

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

2,905
15,532
20
6,108
24,565

5,181
9,672
805
11,662
27,320

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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2558

2557

7,813
986
360
9,159
9,159

7,605
894
309
(995)
7,813
(1,205)
6,608

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2558
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2557

986
360
1,205
2,551

895
309
1,205
2,409

1,481
1,070

1,367
1,042

บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จะจ่ายช�าระภายใน 1 ปข้างหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเ ลีย่ ถ่วงน�า้ หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
ประมาณ 13 ป (31 ธันวาคม 2557: 14 ป)
สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

2558
(ร้อยละต่อปี)

2557
(ร้อยละต่อปี)

4.2
5.0 - 9.0
0 - 30.0

4.2
5.0 - 9.0
0 - 30.0

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ า� คัญต่อมูลค่าปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ ดังนี้
เคลือ่ นไหวเพิม่ ขึน้ ผลกระทบต่อส�ารอง เคลือ่ นไหวลดลง ผลกระทบต่อส�ารอง
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

1
1
6

(942)
1,264
(954)

1
1
6

1,706
(1,112)
1,154

สำารองตามก หมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปส่วนหน่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าป หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามก หมายดังกล่าวไม่สามารถ
น�าไปจ่ายเงินปนผลได้
ในปจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามก หมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

2557

59
242
16
3

75
186
9
5

ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

-

-

(1,487)
(1,487)

(3,143)
(3,143)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างผลประโยชน์ภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2558

2557

(11,346)
ร้อยละ 20
(2,269)
(679)

(16,891)
ร้อยละ 20
(3,378)
(164)

1,480
(19)
1,461
(1,487)

887
(488)
399
(3,143)

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม

(หน่วย: พันบาท)

2558

2557

136
444
1,832
3,787
6,199

23
389
1,321
2,979
4,712

การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการซอ ต์แวร์ ประเภท E terprise
so tware, i ital co te t และ Em edded o tware ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2911(7)/2555 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังต่อไปนี้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ป
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯมีผลขาดทุนเกิดข้นในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลนีอ้ นุญาตให้บริษทั ฯน�าผล
ขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบกับผลก�าไรที่เกิดข้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายในเวลาห้าป นับแต่วันที่
พ้นก�าหนดได้รับยกเว้น
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�าเงินปนผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ซ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลไปรวมค�านวณ
ภาษี เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ในระหว่างป 2558 บริษัทฯมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�านวนเงิน 0.2 ล้านบาท
(2557: 0.5 ล้านบาท)

กำาไรต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�านวณโดยหารขาดทุนส�าหรับปทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ )
ด้วยจ�านวนถัวเ ลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างป
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ ดังนี้
ขาดทุนส�าหรับปี (พันบาท)
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
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2558

2557

(9,858)
466,000
(0.021)

(13,748)
466,000
(0.030)
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ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�าเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�า่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมิน
ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณ แ์ ละบริการ
บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
- สื่อสิ่งพิมพ์
- จัดนิทรรศการ
- สื่อดิจิทัล
บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ อี า� นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการป ิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการป ิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวม ซ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณ ์เดียวกับที่ใช้ในการวัด
ก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯบริหารงานด้านการ
จัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของบริษัทฯโดยไม่มีการ
ปนส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน
การบันทกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทกบัญชีส�าหรับรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิง่ พิมพ์
รายได้จากลูกค้าภายนอก
40,453
รายได้ระหว่างส่วนงาน
737
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
178
ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
2,249

94

การตัดรายการ
จัดนิทรรศการ สือ่ ดิจทิ ลั ส่วนงานอืน่ รวมส่วนงาน ระหว่างกัน
155,367
233
(11,930)

120,827
35
3,541
(2,011)

8,806
504
12,302
1,211

325,453
772
504
16,254
(10,481)

(772)
(772)

รวม
325,453
504
16,254
1,487
(11,253)

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิง่ พิมพ์ จัดนิทรรศการ สือ่ ดิจทิ ลั
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ผลประโยชน์ ภาษีเงินได้
ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

41,931
1,051
319
1,136

161,203
321
(12,974)

71,650
135
2,327
(5,324)

ส่วนงานอืน่ รวมส่วนงาน
793
1,117
5,757
1,555

275,577
1,186
1,117
8,724
(15,607)

การตัดรายการ
ระหว่างกัน

รวม

(1,186)
(1,186)

275,577
1,117
8,724
3,143
(16,793)

บริษัทฯด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในป 2558 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 10 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 213 ล้านบาท ซ่งมาจาก
ส่วนงานนิทรรศการ 106 ล้านบาท ส่วนงานสื่อดิจิทัล 103 ล้านบาท และสื่อสิ่งพิมพ์ 4 ล้านบาท (2557: รายได้จาก
ลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 10 ราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 158 ล้านบาท ซ่งมาจากส่วนงานนิทรรศการ 100 ล้านบาท
ส่วนงานสื่อดิจิทัล 57 ล้านบาท และสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ล้านบาท)

กองทุนสำารองเลียงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน เงินกองทุนและผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัทฯ
ในระหว่างป 2558 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 1.3 ล้านบาท (2557: 1.8 ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย

เงินปนผลส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
เงินปันผล
เงินปันผลประจ�าปี 2556

อนุมตั โิ ดย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
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เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
11,650

เงินปันผลต่อหุน้
(บาท)
0.025
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25 1

ภาระผูกพันและหนีสินที่อาจเกิดขน

าร ูก ันเก วกับสั าเ ่า าเนินงาน ล สั าบริการ
บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า ยานพาหนะและสัญญาบริการ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเ ลีย่ 1 ป และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายช�าระภายในหน่งปภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังกล่าวเป็นจ�านวนรวม
10.8 ล้านบาท (2557: 9.4 ล้านบาท)

25 2 การ า ร กัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค�้าประกันซ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�านวน
2.6 ล้านบาท ซ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางป ิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนังสือ
ค�้าประกันการยื่นซองประกวดราคาเพื่อค�้าประกันจ�านวน 2.3 ล้านบาท และเพื่อใช้ค้�าประกันการใช้ไ าจ�านวน
0.3 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯมี ห นั ง สื อ ค�้ า ประกั น ซ่ ง ออกโดยธนาคารในนามบริ ษั ท ฯเหลื อ อยู ่ เ ป็ น
จ�านวน 0.3 ล้านบาท ซ่งเกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางป บิ ตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เพือ่ ใช้คา�้ ประกัน
การใช้ไ า

เครื่องมือทางการเงิน

26 1 น บา การบริหาร วามเส ง
เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี บับที่ 107 การแสดงรายการและ
การเปดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
วามเส ง ้านการ ห้สินเ อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจาก
บริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจาก
การให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
วามเส ง ากอัตรา อกเบ
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ซ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจงอยู่ในระดับต�่า
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สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ า� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�าหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มี
การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่มี
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

0.2
7.0
7.2

53.3
2.4
55.7

0.1
70.4
70.5

53.4
0.2
70.4
9.4
133.4

0.13 - 1.25
0.9 - 2.5
0.5 - 1.2

-

-

24.6
24.6

24.6
24.6

-

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่มี
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

58.4
1.0
59.4

39.6
39.6

0.1
47.7
47.8

39.7
58.4
47.7
1.0
146.8

0.4 - 1.2
1.3 - 2.5
1.6

-

-

27.3
27.3

27.3
27.3

-

วามเส ง ากอัตรา ลกเ ล น
บริษัทฯพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสาระส�าคัญ เนื่องจากธุรกรรมที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศมีจ�านวนน้อยและไม่มีนัยส�าคัญต่องบการเงิน จงไม่ได้มีการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
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บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

3,745

7,490

หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

12,632

35.8295

32.9187

26 2 มูล ่า ุติ รรมของเ รองมอทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มี
ความเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�าหนดมูลค่ายุตธิ รรมข้นอยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�าหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดข้นโดยใช้เกณ ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ บริษทั ฯจงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ า� คัญของบริษทั ฯคือ การจัดให้มซี ง่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2557: 0.2:1)

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

ได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคย
รายงานไปแล้ว เนือ่ งจากไม่มผี ลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนัน้ จงไม่ได้แสดงข้อมูล
เปรียบเทียบดังกล่าว
โดยการจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามทีจ่ ดั ประเภทใหม่ ตามทีเ่ คย รายงานไว้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

3,369
9,967

8,808
4,528

การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
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GENERAL INFORMATION
General Information
Company
Address
Type of Business

Company Registered Number
Telephone no.
Fax no.
Website
E-mail address
Registered Capital
Paid-up Capital
Par Value
Type and Amount of Outstanding Shares

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
1. Print Media and Content
2. Exposition, Event and Integrated
Marketing Communication
3. Digital and Other Media
0107553000051
0-2642 3400
0-2641 2331
www.arip.co.th, www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 Baht
116,500,000 Baht
0.25 Baht
Ordinary Shares 466,000,000 shares

Other Relevant Information
Share Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93, 14th Floor, Ratchadaphisek Road,
Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
Tel : +66 (0 )2009 9000 Fax. +66 (0) 2009 9992

Auditor

Mr. Chayapol Suppasedtanon
erti ed lic cco ta t ( haila d) o. 3972
E ce imited 33rd loor, a e a ada ce omple
193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2264 9090
Fax : +66 (0) 2264 0789-90
www.ey.com

Investor Relations
Executive Director / Business Media Director
E ec ti e irector/ hie i a cial cer
Assistant Company Secretary
E-mail address
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Mr. Thanit Klaewdejsri
iss or pa ee ahawatha apo
Miss Ann Sangsombutdee
tarip@arip.co.th
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NATURE OF BUSINESS
The Company’s businesses are divided into 3 main business units as follows:
1) Print Media and Content

The Company produces and circulates print media on business, management and information &
communication technology (ICT) can be divided into 2 categories as follows:
1.1 Corporate Media and Content comprising the followings:
1.1.1 “eLeader” is a monthly magazine providing insight and in-depth ICT equipment and
applications implementing strategies for corporate users. To focus on ICT global trends and updates on the
movement and news on ICT industry. Its target readers are ICT professionals and CIOs.
1.1.2 “Business+” is a monthly magazine featuring economic analysis, business strategies,
management tool and marketing strategies as well as the movement of the overall industries in Thailand. One of
Business+ highlights is the executive interview section where it would discuss with outstanding CEOs and
E ec ti es ai their opi io s a d i si ht a o t their relati e elds a d si ess e iro me t as a whole.
It is suitable for chief or top executive.
1.1.3 Annual TOP Ranking Magazine
- “Business+ Top 1000” is a special publication initiated by Business+. It is the compilation of
the Registered Companies’ performance, and features the ranking of Thailand’s 1,000 Top Companies, also
business and industry analysis on TOP-gain and TOP-loss companies in each industry. “TOP 50” companies with
e celle ce per orma ce i re e e, pro t a d rates o ret r will also e i cl ded.
- “Business+ Top Universities” is a directory of Universities in Thailand. It includes a compilation
of information on all public and private universities in Thailand as well as executive interviews with presidents of
top universities. Business+ Top Universities provides comprehensive information for students and parents who
are searching for universities and courses that answer their education ambitions. In addition, the magazine
features TOP 100 ranking of the most popular faculties and score ranking. Major subjects being offered
in countrywide academic institutions are also included.
- “Business+ Top Insurance” provides comprehensive information on Thailand’s insurance
industry. The Top Insurance features interviews with CEOs of leading insurance companies and related
organizations and knowledge on various types of insurance to provide information for readers to be aware of
the importance of life insurance and non-life insurance. It is a valuable reference for those who would like to have
a etter dersta di a o t i s ra ce a d a ideli e or selecti i s ra ce policies a d est t their eeds.

100

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

1.2 Consumer Media and Content comprising the followings:
1.2.1 “COMTODAY” (previously named computer.Today) is the leading fortnightly ICT magazine in Thailand,
eat ri pdates o ewly de ices a d applicatio s as well as owhow to etter e oy a d e e t rom them
to t o r moder di ital li estyles.
comes i a easy-to-carry compact si e oo , also a aila le o di ital
platforms, for consumers in all readers.
1.2.2 “Click.Today” is a magazine gathering tips & techniques for everyone, which can guide ICT
users to use their equipment and applications more effectively.

2) Exposition, Event, and Integrated Marketing Communication

2.1 The Company is the organizer of a leading ICT exhibition under the brand “COMMART”. Currently,
it organize there are three events a year.
2.2 Exhibition organizing and managing services: marketing activities, procuring venues, productions,
marketing execution, PR and research on visitors and prospect customers. The service is provided for both
public and private sectors.
2.3 Integrated marketing communication: manage comprehensive marketing activities according to
the marketing requirements of clients; the services start from strategic planning through to assessment in order
to achieve the client’s marketing goals: with the Company expertise in content producers, database management,
and experience in consumer trade shows and expositions.

3) Digital and Other Media comprising the followings:

3.1 Online Media
ARIP creates various websites to provide fresh news, not yet published, and update up-to-the-minute
information on ICT and consumer electronics for the new generations. We also publicize the Company’s
magazines, news on our activities, and broadcast online re-run of our TV programs. The followings are details on
our web media:
- www.aripFan.com (previously named “www.arip.co.th”)
This website is one of Thailand’s largest sources for knowledge sharing on ICT and consumer
electronics. It contains daily news and updates on technology, tips and techniques, interesting articles and new
ICT product testing reviews, and also supports product information to stimulate the consumer purchasing decision.
The content is presented in the form of audiovisual, multimedia, and web-blog articles through social media
channel: Facebook Fan Pages and Twitter.
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- www.commartthailand.com / www.commart.co.th
his we site is the o cial we site o o r ma or e hi itio ,
. t is the mai cha el
for public relation and communication with the consumers about COMMART: i.e. a list of suppliers participating
i a
e e t, hi hli hts o prod cts a d promotio s, ash sales, a d other ser ices a d acti ities i
the exhibition.
- www.techtvthailand.com
This is a web TV for online marketing tools, which dedicated to broadcast audio visual content
about the ICT both live streaming and archived to playback anytime. This web TV offers Scoops on “Cyber City”
and other Online Marketing Programs for the customer.
3.2 Broadcasting Media
The Company’s broadcasting media businesses are listed below:
- TV Programs: “Cyber City” on-air at channel 5, every Saturday morning. This entertaining
program provides the digital lifestyles contents and updates the life-changing movement in the world of technology.
- Production House: production of TV programs, video presentations, scoops, advertising spots
for customers.
- Studio and Production Equipment Services.
3.3 Digital Service
- Data Dive: Collecting data service include: Creating questionnaire, Development of data
collection system and providing communication channels service to reach the target group such as Email, SMS,
Call Center, Search Engine Marketing (Google), Social Media Marketing (Facebook, Instagram) and Social
Listening. Including data analytic and report service will be done by data mining techniques and describes
the behavior of customers will lead to generate marketing campaign which meet direct target group and
consistent with the business needs.
- Multimedia e-Bookshelf: The Company develops digital content solution in response to
the rapid growth in demand for digital content. The solution covers mobile devices such as smartphones and tablets
that tili e m ltimedia prod ctio , stora e a d distri tio or photos, so d a d ideo a imatio les. his sol tio
would support and help customers categorize, manage and distribute their digital contents with ease.
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Revenue Structures
TYPE OF REVENUE
(1) Print Media
(2) Exposition, Event and Integrated

Y2015
MB

Y2014
%

40.39
155.33

12.39
47.65

128.95
324.67
1.28
325.96

39.56
99.61
0.39
100.00

MB

Y2013
%

MB

%

15.14
58.26

51.55
345.10

9.72
65.05

71.96 26.01
275.07 99.41
0.59
1.63
276.69 100.00

132.41
529.06
1.46
530.52

24.96
99.72
0.28
100.00

41.90
161.20

marketing communication
(3) Digital and Other Media
Total sales revenue
Other revenue
TOTAL REVENUE

ARIP’s Milestones
1989
1990
1991

Established A.R. Information & Publication Co., Ltd.
a ched its rst si ess ma a i e, c rre tly si ess+
a ched its rst ma a i e omp ter. oday , a leadi co s mer media, rre tly
COMTODAY (Com = Community, Communication and Computer)
1999 Launched www.arip.co.th, a leading ICT portal, Currently www.aripFan.com
2000
r a i ed its rst e hi itio ommart
2003 Launched eLeader, a leading corporate ICT media
2007 Launched Top1000 Companies special publication
2010 - r a i ed its rst art e hi itio he oetry o the at re
- Registered as a public limited company in pursuant to the Public Limited Company Act, and
rename to ARIP Public Company Limited. Traded on the “Market for Alternative Investment”
(MAI) on Dec 2, 2010
2011 a ched its rst di ital ma a i e omp ter. oday ( rre tly
)
2012 - Launched special publication “Top Universities” & “Top Insurance”
- tai ed a i estme t promotio certi cate rom haila d s oard o estme t ( ) der
software business category: Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software.
2013 - Launched “Thailand Top Company Award” Award to the outstanding company.
- Started Television program “Cyber City”, Production for Channel 5.
2015 - Launched “Data Dive”, customer Behavior Analysis, services which include collecting data,
data analytic and report.
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Risk Factors
There are various risk factors, both external and internal, which may affect the operations of the Company.
he ris s a d certai ties that the ompa y does ot me tio are classi ed as i si i ca t or predicta le ris s.

1. Risk from reliance on human resources

To support its media and exposition business, the Company extensively engages in content creation
activities, particularly news and information on business, marketing and ICT. It has to rely on human resources
with ood owled e a d s ills o the elds. hey m st ha e i si ht l dersta di o the dramatic cha es
of technology as well as the movement and trends of business and marketing trends; hence the Company
personnel are important resources for the Company’s business operations.
However, the Company has set policy measures to reduce the risk in losing knowledgeable and
experienced personnel. It gives emphasis to training and development as well as to empower employees in
its business operation. It sponsors employees’ continual growth alongside the Company’s success and growth.
In addition, the Company has a policy to develop knowledge and capability of the whole team and encourages
teamwork spirit without relying on any single individual. This would help reducing the risk in reliance on
any person in particular.

2. Risk from competition and changes in consumer behaviors and modern technology

Nowadays, print media business has been affected by the swift introduction and adoption of modern
technologies, such as notebooks, tablets and smartphones. Consumers can now access to information faster and
more conveniently. Therefore, the need for printed magazines is continually declining. This trend actually poses
a risk on the entire print media industry.
However, the Company has realized such a shift in consumer’s behaviors. We strive to produce and
develop quality and constructive content in order to meet the needs of readers. In addition, the Company has also
launched e-Magazines to cope with the changed behaviors in media consumption. For Broadcast business and
the production house services, it may have risks on the change of technology and high-cost equipment.
Therefore, the Company tries to carefully invest and takes into consideration the return on investment (ROI).
In the event and exposition business, the Company is considered a leader in ICT event and exposition
segment. During the past few years, some ICT retailers have started to organize events featuring ICT products
and electronic equipment, which indirectly compete with the Company’s events. The Company must adjusts
its business strategy to differentiate from other ICT exhibitions by utilizing the other marketing tools, for example,
co s mer data ase, o li e media a d mar eti co te ts. rthermore, the ompa y has modi ed the e e t
compositions in order to crystalize and achieve the market desires.
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3. Risk from increased prices and shortage of paper

Paper is an important raw material in the production of books and magazines. Even though
the Company does not own a printing house, it has ordered and procured paper to be used by those printing
houses to print the Company’s publications. Paper is considered a commodity, in which the price may
fluctuate according to market demand and supply from manufacturers. Therefore, the Company encounters
ris ca sed y the ct atio o paper prices. hile the ompa y s prod ctio costs may s dde ly o p,
prices of magazines being produced by the Company may not be adjusted in the same way.
In the production of print media, the Company can estimate a number of print circulations; therefore
it can calculate the amount of paper in advance. It usually orders paper from manufacturers and/or distributors
approximately 3-6 months in advance. This method enables us to acquire an amount of paper as required at
a reasonable price, and reduce the risk posed by paper shortage. Moreover, the Company’s digital media and
content service development would see the demand for paper being gradually reduced.

4. Risk from the shift in advertising spending

Although most of our clients are still spending a portion of their advertising budget on publications, they
tend to be getting more interested in new media platforms. These platforms are, for example, social and online
media. Moreover, digital TV programs have been rapidly expanding in the past 2 to 3 years, affecting advertising
market sharing. The company has developed and expanded to new advertising media platforms beyond print
media, radio & TV media. It has started to move to digital platforms and mobile applications to cope with
the changes in advertising industry. Therefore, the Company has expanded our Media Platforms through
the power of audiences, the readers, viewers and the Company’s social community groups in order to develop
our businesses.

5. Risk from the venue to host major expositions

A suitable venue is an important factor contributing to the success of event & expo business.
The Company has been using Queen Sirikit National Convention Center as the main venue for its major expositions
all along because it is location in a proper location, right in the heart of Bangkok. It can be conveniently accessed
by subway (MRT), and has a sizable space. The Company will normally discuss and lay out plans to organize
its events with the Queen Sirikit National Convention Center on an annual basis. However, the rent agreement is
entered individually event by event. The Company may encounter risk being unable to secure the rental
agreement with or an increase in rental fee by the Queen Sirikit National Convention Center.
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The Company has been using the Queen Sirikit National Convention Center since 2001 and has
co ti o sly o tai ed well cooperatio rom the e ter. t is co de t that the ood relatio ship wo ld allow
the Company to be able to rent the space at the Center for its future events. However, if it is necessary to move
our events to other venue, we would still use a right location as the key consideration. Presently, there are
several convention centers being built in Bangkok and other provinces. Those convention centers offer large
space and can be conveniently accessed. Our expositions are well known and widely accepted for more than
10 years. Additionally, we have good relationship with manufacturers and distributors participating in our events.
The Company believes that the risk can be mitigated.

6. Risk from the inability to renew “Cyber City” contract

The contract to co-produce TV program “Cyber City” with The Royal Thai Army must be renewed on
an annual basis. There is a risk of being unable to renew the contract for the following year. The Company
minimizes the risk by shifting to production house and content provider to producing TV programs for other
channels.

7. Risk from claims and lawsuits

The Company carries out media business including print, digital and radio & TV. The contents being used
in the business are usually acquired from articles written by the Company’s editorial staff or independent writers,
as well as articles translated from overseas sources. This may create a risk of claims and lawsuits in terms of
copyright infringement and critics that may offend other people.
The Company has established a code of conduct on journalism to be used as a guideline for our employees.
As a preventive measure, we provide training courses, by inviting guest speakers with professional and expert,
to educate our editorial staff so that they are aware of risk factors and cases, which may lead to copyright
infringement or defamation. For independent writers, the Company has mentioned in the service contract that
they have to represent that their works do not infringe the rights of any one. If there is an issue of copyright
infringement occurs, the writers shall be liable for all damages. However, these problems rarely occur in the past.
In the meantime, the Company has purchased professional indemnity insurance to minimize the impact if
we are being sued.

8. Risk from having major shareholders

The Company’s list of shareholders as of 30 December 2015 shows that Mr. Min Intanate is a major shareholder
of the Company, holding 44.28% of the Company’s shares. This major shareholder may control the resolution of
shareholders’ meetings, especially where it is prescribed by laws or the Company’s regulations that a resolution
requires not less than three fourths of the votes of shareholders presented in the meetings and having voting rights.
Since the major shareholder has over 25% voting rights, he would be capable of opposing any such special resolution.
As a result, other shareholders will not be able to counterbalance the votes of the major shareholder.
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In addition, Apsilon Ventures Pte Ltd, another shareholder, holds 20.05% of the Company’s shares
(See Page 108). If these two shareholders, who are not related persons in pursuant to Article 258 of Securities
and Exchange Act, somehow decide to vote in the same direction, their combined voting rights would be 64.33%.
ch oti ri hts wo ld allow them to ha e the power to co trol the ompa y a d e a le to i e ce
the decisions of the Company in almost every matter. This includes decisions on appointment of directors or
request for resolutions on any matter that require a simple majority vote of the shareholders’ meetings. Therefore,
other shareholders of the Company may encounter risk on the inability to obtain votes in order to examine or
counterbalance the matters being proposed by the major shareholders for the shareholders’ meetings to
consider. However, the Company has set up an Audit Committee, comprising independent directors, to audit,
co sider a d re iew tra sactio s that may i e rise to co ict o i terest i the t re, a d to e s re
transparency in the Company’s operations.

9. Risk from rioting and natural disasters

The rioting and Natural Disasters are neither predictable nor avoidable. Their impact may directly or
indirectly affect the Company’s operation. However, we can mitigate the severity of the impacts and potential
losses. The Company has prepared both short and long-term contingency plans. For a short-term plan, it has
prepared a seco dary operatio acility i case o the mai o ce is ot accessi le. or a lo -term pla ,
the Company has invested in an IT system for data backup and redundancy. In the event that it is unable to
operate the si ess at the ompa y s mai o ce, sta will e a le to wor remotely.
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SHAREHOLDING STRUCTURE
Other Shareholders
35.67%

Mr. Min Intanate
44.28%

Apsilon Ventures
20.05%

Top Ten Major shareholders as of 30 December 2015 include:
Name of shareholder

No. of shares

% shareholding

206,338,000

44.28

2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch*

93,432,000

20.05

3. Mr. Chatchai Songsangcharoen

12,911,000

2.77

4. Mr. Narongchai Simaroj

8,530,000

1.83

5. Ms. Isree Boonduang

4,160,000

0.89

6. Ms. Yuwadee Chompitak

4,000,000

0.86

7. Ms. Patchara Kiatnuntavimon

2,867,500

0.62

8. Mr. Satit Chiangthong

2,718,400

0.58

9. Thai NVDR Company Limited

2,513,000

0.54

10. Mr. Supratara Keawkhomphon

2,327,000

0.50

126,203,100

27.08

466,000,000

100.00

1. Mr. Min Intanate

Other Shareholders
Total

*The Custodian of Apsilon Ventures Pte. Ltd., which held by Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”) 100.00%.

Dividend Policy

he ompa y has a policy to pay di ide d o ot less tha 50 perce t o et pro t a ter ta atio .
However, the payout ratio may be lowers if the Company plans to expand its operations.
In 2015, the Company doesn’t pay dividend because the operation result was loss.

108

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

MANAGEMENT STRUCTURE
Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

Audit Committee

Executive Committee

CEO

ICT Media

Business Media Digital Media
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Internal Audit
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and Human Resource
Management

Creative

Strategy
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Board of Director

The Company management structure consists of The Board of Directors and Sub-Committees.
As of 31 December 2015, The Board of Directors comprising 9 directors as follows.
Name – Last Name

Position

1. Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board/ Independent Director

2. Mr. Min Intanate

Director/ Executive Chairman
irector/ hie E ec ti e

3. Mrs. Aeimporn Punyasai

cer

4. Mr. Pathom Indarodom

Director

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

Director

6. Mr. Wilson Teo Yong Peng

Director

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/ Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nomination and Remuneration Committee

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi

Independent Director/ Member of Audit Committee/
Member of Nomination and Remuneration Committee

9. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of Audit Committee/
Member of Nomination and Remuneration Committee

Company’s Secretary

Mr. Chanchai Boonyasurakul

Authorized Directors

Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mrs. Aeimporn Punyasai or Mr. Prayoon Rattanachaiyanont, The signatures
o a y two o the o r a o e-me tio ed directors a ed with the ompa y s seal shall i d the ompa y.
Directors Meeting Attendance for the Year 2015
Director

Board (9 directors)
Audit Committee (3 directors) Nomination and Remuneration
No. of meetings throughout No. of meetings throughout Committee (3 directors) No. of
meetings throughout the year: 1
the year: 4
the year: 4

1. Mr. Manu Leopairote

4/4

-

-

2. Mr. Min Intanate

4/4

-

-

3. Mrs. Aeimporn Punyasai

4/4

4/4

-

4. Mr. Pathom Indarodom

4/4

-

-

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

4/4

-

-

6. Mr. Wilson Teo Yong Peng

4/4

-

-

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

4/4

4/4

1/1

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi

4/4

4/4

1/1

9. Group Captain Isaraya Sukcharoen

4/4

4/4

1/1
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Authorities and Duties of the Board of Directors

Directors shall honestly and prudently perform their duties in accordance with the laws of Thailand,
the Company’s objectives, Articles of Association, and resolutions from shareholders’ meetings, all with the aim
to protect the interests of the Company. A summary of their authorities and duties are as follows:
1. o hold a a al e eral shareholders meeti withi o r mo ths a ter the last day o each scal year.
2. To hold a meeting at least once every three months, as well as, attend a non-executive directors’
meeting without the management team at least once a year.
3. o prepare the stateme t o a cial positio a d stateme t o comprehe si e i come as o
the last day o the scal year or reporti to the shareholders i a
al e eral eeti or their
consideration and approval.
4. o desi ate a y director(s) or a y perso as their pro y to act o ehal o the oard o speci c
issues for a period of time under the Board supervision. The Board may change, amend or cancel the proxy
whenever it deems appropriate.
The Board of Directors may assign their proxy to the Executive Committee to perform certain
activities. However, the proxy shall limit the authorized person(s) not to make decision on any transaction that
may ha e a y co ict o i terest with the ompa y or its s sidiaries, e cept or the tra sactio s, which are
already or under guidelines approved by the Board.
5. To determine the Company’s target, policy, business plan and budget and to supervise and ensure
that the Executive Committee proceed with managing the Company in line with the Company’s policy.
The following matters require the approval of shareholders: a capital increase, capital reduction, debenture
iss a ce, disposal or tra s er o the si ess or si i ca t part thereo to other parties, the p rchase or
acquisition of other businesses, and an amendment of Memorandum of Association or Articles of Association, etc.
Furthermore, the Board of Directors shall ensure that the Company complies with regulations of
the SEC and SET, i.e. connected transactions, the disposal or acquisition of assets, etc.
6. o co sider the ma a eme t str ct re, appoi t the E ec ti e ommittee, hie E ec ti e cer,
and members of other Committees.
7. To regularly monitor the Company’s performance according the business plan and budget.
8. A director shall not engage in any business which is similar or in competition with the business of
the Company or become a partner in an ordinary partnership or become a director of a private company or any
other company operating a business which is similar or in competition with the business of the Company, unless
he or she oti es the shareholders meeti prior to the resol tio o his or her appoi tme t.
9. A director shall notify the Company without delay when he or she has a direct or indirect interest
in any contract which is made by the Company, and when he or she holds shares or debentures of the Company
or an affiliated Company, and shall indicate any increase or decrease in the number of the director’s total number
of shares.
10. To arrange a performance evaluation on the Board of Directors as a whole, and an annual
per orma ce e al atio o the ompa y s hie E ec ti e cer ( E ).
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Independent Director

he ompa y has de ed the depe de t irector i accorda ce with the re ireme ts set y
the SEC and SET, as follows:
An independent director is a director who independently provides opinions to the Board of Directors
and protects the interests of all shareholders equally. He or she should be able to review transactions that
may lead to co icts o i terest etwee the ompa y a d related parties. i depe de t director sho ld meet
the following requirements:
1. Holding shares of no more than 1 percent of the Company paid-up capital.
2. Not taking part in the management of the Company, or its subsidiaries.
3. Being independent from the management and shareholders who have the authority in the Company.
4. Not being a related person or close relative of any management or major shareholders of
the Company or authorized persons.
5. ot ha i si i ca t si ess relatio with the ompa y that may restrict him/her to pro ide or
express impartial opinions.
6. ot ei or sed to e a a ditor o the ompa y, its s sidiaries or e tities that may e i co ict.
7. Not being or used to be a professional service provider who received a service fee of more than
2 million Baht per year from the Company, its subsidiaries or entities that may be in conflict.
8. Not being a director who is appointed to be a representative of directors, executive directors or
major shareholder.
9. Not operating businesses that are similar or competitive with the Company’s businesses.
10. Not holding any other positions, which may affect his/her ability to provide independent opinions
regarding the business operation of the Company.

Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board

To segregate the authorities and duties in the matter of the Company policy and management,
the Company has required the different person to appoint as the Chairman of the Board, Executive Chairman
and CEO always. The Chairman’s roles and responsibilities are as follows:
1. Call and chairing the meetings of the Board and the shareholders’ meeting, and jointly with CEO
to decide the agenda of each meeting.
2. E s re each meeti s e cie cy a d comply with laws, re latio s a d the ompa y s article o
associations, as well as allowing directors’ queries and expression of free views.
3. Encourage the Board to do their duties effectively in conformance with the corporate governance
principles.
4. Oversee the performance of Boards and the subcommittees.
5. In the case of an equality of votes in the directors’ meeting, the chairman shall have a casting vote.

Sub-committees

The Board of Director has appointed 3 sub-committees: Executive Committee, Audit Committee and
omi atio
em eratio ommittee. Each committee is assi ed to co sider a d o ersee speci c matters
before submitting the recommendations and opinions to the Board of Director for consideration.
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1. Executive Committee
Position

Name – Last Name
1. Mr. Min Intanate

Executive Chairman

2. Mrs. Aeimporn Punyasai

E ec ti e irector/ hie E ec ti e

3. Mr. Thanit Klaewdejsri

Executive Director/ Business Media Director

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

Executive Director/ ICT Media Director

5. Miss Pornpavee Sahawathanapong

E ec ti e irector/ hie i a cial

cer

cer

Authorities and Duties of the Executive Committee

The Executive Committee has authorities and duties to run the day-to-day operation of the Company.
They include devising of the Company’s business strategies, business plans, budget, management structure
and relevant authority structure. The Executive Committee is also responsible for setting business operation
guidelines corresponding to economic climates. It is to report the plan to the Board for consideration and/or
approval. It has to also monitor the Company’s performance in accordance with the approved policies.
The Executive Committee’s main duties are summarized as following:
1. To review annual budget allocation proposed by the management before proposing it to the Board
of Directors. In case of urgency, the Executive Committee may approve the change or increase expenditure
budget as it deems necessary, that must report to the Board in the next Board meeting.
2. To approve expenditure according to the level of authorization that has been approved by
the Board of Directors.
3. o appro e ma or i estme ts as speci ed i the a al d et that are assi ed or appro ed y
the Board of Directors.
4. o pro ide ad ice to the ma a eme t i the area o a ce, mar eti , h ma reso rce
management, and other operations.
he E ec ti e ommittee does ot ha e the a thority to appro e a y tra sactio with a co ict o
i terest, or a y tra sactio , which the E ec ti e ommittee or its related parties may ha e a co ict o
interest with the Company or its subsidiary (if any) according to SET’s regulations. The Executive Committee is
required to obtain approval from the Board of Directors or Shareholders for those connected transactions
in accordance with the Company’s Articles of Association or relevant laws. This excludes any transactions done
in accordance with normal courses of business, for which the Board has already stipulated approval guidelines.

2. Audit Committee
Name – Last Name

Position

1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*

Independent Director/ Chairman of Audit Committee

2. Mr. Narit Therdsteerasukdi

Independent Director/ Member of Audit Committee

3. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of Audit Committee

he mem er o the dit ommittee who has owled e a d e perie ce a o t acco ti a d a ce.
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Audit Committee’s Secretary
Miss Kannika Prannattee

Authorities and Duties of the Audit Committee

1. o re iew a d e s re that the ompa y s a cial reports ( arterly a d a ally) are relia le
and have adequately disclosed related information prior to submission to the Board of Directors.
2. To review and ensure that the Company’s internal control system and internal audit system are
suitable and effective. The Audit Committee would ensure the independency of the internal audit unit, as well as
approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any other units in charge
of internal audit.
3. To review and ensure the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as attend a non-management meeting with an auditor at least
once a year.
5. To review and ensure that connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of
interest, are done in compliance with the Securities and Exchange Act, and are reasonable and for the best
benefit of the Company.
6. To prepare and disclose the Audit Committee’s reports in the Company’s annual reports. Those reports
shall be signed by the Chairman of the Audit Committee and shall contain at least the following information:
(a) opi io o the acc racy, complete ess a d relia ility o the ompa y s a cial report
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system
(c) An opinion on the compliance with the Securities and Exchange Act, the Exchange’s
regulations, or the laws relating to the Company’s business
(d) An opinion on the suitability of an auditor
(e) opi io o the tra sactio s that may lead to co icts o i terests
(f ) The number of the Audit Committee’s meetings and the attendance of such meetings by
each committee member
(g) Opinions or comments received by the Audit Committee from its performance of duties in
accordance with the charter
(h) Other matters, as seen by the Audit Committee that should be reported to the shareholders
and general investors, under the scope of duties and responsibilities assigned by the Board of Directors.
7. To perform other tasks as assigned by the Board of Directors and that are concurred by the Audit
Committee. In the case that the Audit Committee’s duties are changed, the Company shall report the resolution
that causes such changes, and shall prepare a list Audit Committee members and scope of work that are
changed in the form as prescribed by the Stock Exchange of Thailand (SET). Such changes must be
submitted to the SET within 3 (Three) working days from the date on which the changes are made. The changes
must be reported in accordance with electronic reporting procedures and regulations stipulated by the SET.
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3. Nomination and Remuneration Committee
Name – Last Name

Position

1. Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/ Chairman of Nomination and Remuneration Committee

2. Mr. Narit Therdsteerasukdi

Independent Director/ Member of Nomination and Remuneration Committee

3. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary
Miss Kannika Prannattee

Authorities and Duties of the Nomination and Remuneration Committee

1.Nomination
1.1 To set guidelines and policies with regards to the nomination of members of the Board of Directors and
members of other sub-committees. The Committee shall consider the appropriate number, structure, composition of
mem ers, a d ali catio s, a d propose to the oard o irectors a d hareholders eeti or appro al.
1.2 o co sider, recr it a d omi ate perso s with owled e a d ali catio s as re ired y laws, rticles
of Association, and good corporate governance and propose to the Board of Director and Shareholders’ Meeting for
approval.
1.3 To be responsible for answering any questions about nomination at a Shareholders’ Meeting on behalf of
the Board of Directors.
1.4 To perform other nomination related tasks as assigned by the Board of Directors.
2. Remuneration
2.1 To set guidelines and policies with regards to the Remuneration of the Company’s directors and members
of other sub-committees and propose to the Board of Directors and Shareholders’ Meeting for approval.
2.2 To determine necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for members of the
Board of Directors by taking into consideration each director’s duties and responsibilities, performance and propose
to the Board of Directors and Shareholders’ Meeting for approval.
2.3 To be responsible for answering any questions about remuneration at a Shareholders’ Meeting on behalf
of the Board of Directors.
2.4 To perform other remuneration related tasks as assigned by the Board of Directors.

Nomination of Directors

The Nomination and Remuneration Committee was appointed by the Board of Directors to screen qualified
persons as required by laws, Articles of Association, and good corporate governance, and then propose to the Board
of Directors. After the Board of Directors has considered and agreed, the nominated persons will be proposed to the
Shareholders’ Meeting for consideration and approval, which requires a majority vote of the shareholders.
In Y2015, the Nomination and Remuneration Committee had a meeting on February 18, 2015,
to consider the nomination of the CEO to be replacement of Mr. Pathom Indarodom who resigned
on February 28, 2015.The Committee had proposed the nomination of the Directors who retire by rotation,
and considered the Directors’ remuneration for the year 2015.
Directors appointed by major shareholders include Mr. Min Intanate and Mr. Wilson Teo Yong Peng.
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Directors’ Remuneration

The Board of Directors appointed the Nomination and Remuneration Committee to consider the remuneration
guidelines for the Company’s directors and members of other sub-committees and proposed to the Board of Directors.
The remuneration is based on experience, the performance obligations and responsibilities of the directors,
by comparing with other companies in the same industry or companies that perform similar business. After the
Board of Directors has considered and agreed, the remuneration will be proposed to the Shareholders’ Meeting
for consideration and approval, which requires a majority vote of the shareholders presented at the Meeting.
The 2015 Annual General Meeting held on 27 March 2015 approved the Directors’ remuneration and
sub-committees at the same rate of those of Y2014.
Directors and sub-committees’ Remuneration (in Baht)
Position

Name – Last Name
1. Mr. Manu Leopairote
2. Mr. Min Intanate (1)
3. Mrs. Aeimporn Punyasai (2)
4. Mr. Pathom Indarodom

(3)

Chairman of the Board/
Independent Director
Director/ Executive Chairman
irector/ hie E ec ti e cer
Director

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

Director

6. Mr. Wilson Teo Yong Peng

Director

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/ Chairman of Audit
Committee/ Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
Independent Director/ Member of Audit
Committee/ Member of Nomination
and Remuneration Committee
Independent Director/ Member of Audit
Committee/ Member of Nomination
and Remuneration Committee

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi
9. Group Captain Isaraya Sukcharoen
10. Mr. Sophon Intanate (4)

Director
Total

Remuneration Remuneration
Y2015 (Baht/Year) Y2014 (Baht/Year)
3,296,000

3,301,000

1,466,000

2,271,000

20,000
220,000
260,000
20,000
625,000

25,000
265,000
25,000
630,000

505,000

510,000

505,000

510,000

-

220,000

6,917,000

7,757,000

Remarks: The remuneration consists of salary, the Board of Director meeting allowance amount 5,000 Baht per attendance and the Nomination and
Remuneration Committee meeting allowance amount 5,000 Baht per attendance.
(1) Mr. Min Intanate, Executive Chairman, has requested a reduction of salary down 100,000 Baht, from 220,500 baht to 120,500 baht per month
since September 2014 - December 2015, in order to relieve the burden of the Company’s expenses.
(2) Mrs. Aeimporn Punyasai took the position in place of Mr. Sophon Intanate on Nov 11, 2014 according to a resolution of the Board of Directors’
meeting no. 5/2557 and offer to waive the directors’ remuneration. Y2015 she has been appointed to CEO since March 1, 2015 according to a resolution of the
Board of Directors’ Meeting no.1/2015 held on February 23, 2015.
(3) Mr. Pathom Indarodom resigned from CEO effective on Feb 28, 2015.
(4) Mr. Sophon Intanate took the position in place of Mr. Chanchai Boonyasurakul on Mar 1, 2013 according to a resolution of the Board of Directors’ meeting No. 1/2013, and resigned from the Board of Directors effective on Oct. 31, 2014.
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Management Remuneration

The overall remuneration of management and executive directors include in the salaries.
Y2015

Type of Remuneration

No. of persons

Amount (Baht/Y) No. of persons

5

Salary, bonus and welfare*

Y2014

7,724,446

Amount (Baht/Y)

6

9,151,961

* A total provident fund contribution was 324,696 Baht for 5 executives in 2015 and 347,539 Baht for 6 executives in 2014.

Employee

As at 31 December 2015, the Company employs a total of 91 employees (excluding executives).
They can be divided into 89 full time employees and 2 temporary employees with the details as follows:
Department

Full Time Employee

Temporary Employee

Total

Strategy and Support

6

-

6

Expo and Event

12

-

12

Creative

13

-

13

ICT Media

17

1

18

Business Media

14

1

15

Digital Media

10

-

10

Internal Audit
Accounting, Finance and
Human Resource Management

2

-

2

15

-

15

89

2

91

Total

Labor Disputes -NoneEmployee Remuneration

Employees’ remuneration (excluded of the executives) include in the salaries.
Type of Remuneration

Salary, bonus and welfare*

Y2015

Y2014

No. of persons

Amount (Baht/Y)

No. of persons

Amount (Baht/Y)

89

43,723,372

100

59,028,903

* A total provident fund contribution was 1,013,322 Baht for 57 employees in 2015 and 1,428,529 Baht for 99 employees in 2014. In 2014 the Company paid
6.4 million baht severance payment as a result of the Company’s management restructuring.
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Human Resource Development Policy

The Company has a policy to develop its staff on a regular basis with an aim to enhance their
owled e, s ills a d e pertise, as well as e cie cy i the per orma ce o employees i all le els. he ompa y
encourages its staff to develop their expertise from actual operation (On-the-job training). New employees will
have supervisors from each department to train them. Besides, the Company’s advisors will regularly provide
internal trainings to share their experiences and provide additional knowledge to employees. The Company also
considers sending its employees and executives from various departments to attend additional trainings and
seminars on matters related to the operation of each department. Moreover, the Company has a policy to send
employees o o erseas eld trips, i order or them to catch p with ew tech olo y a d i o atio s a d see
if those innovations may be applied to improve the Company’s business operation.
In 2015, The Company has provided 7.07 hours per person of human resource development.
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CORPORATE GOVERNANCE

The Company has set policies to maintain good corporate governance with an aim to the Company’s
operation transparent and effective in accordance with the guidelines stipulated by Stock Exchange of Thailand
(SET) covering 5 areas with details as follows:

Section 1: Rights of Shareholders

1. The Company recognizes and places importance on fundamental rights of shareholders. They include
the ri ht to sell or tra s er shares, the ri ht to share the ompa y s pro t, the ri ht to recei e ade ate
information of the Company. In addition, it acknowledges the right to attend shareholders’ meetings in order to
exercise voting right in appointing or removing directors, appointing auditors and other matters, which may affect
the Company. Those other matters may include, for example, the allocation of dividends, determination or
amendment of Articles of Association and Memorandum of Association, decrease or increase of capital and
approval extraordinary items.
2. The Company takes various actions to encourage shareholders to exercise their rights in addition to
the fundamental rights. In a shareholders’ meeting, the Company would provide information on date, time, place
and agenda of the meetings, as well as the opinions of the Company’s directors and other supplementing information
concerning the matters that need to be considered in the meetings. The information will be distributed to
shareholders at least 21 days prior to the meetings and posted on the Company’s website (http://www.aripplc.com).
he ompa y also i es opport ity to shareholders to as estio s a d e press their opi io s or
suggestions in any matters fully and freely. Upon the adjournment of a meeting, the Company will prepare a minute
of meeting, which presents accurate and complete information for the shareholders to verify.
3. The Company has a policy to have the Company’s Board of Directors attend the shareholders’ meetings
i order to clari y or a swer estio s o shareholders i the meeti s
4. The Company facilitates and encourages shareholders to participate and voting in shareholders’
meetings at no cost. It refrains from taking any actions that may limit shareholders’ opportunities to attend the
meetings and takes effort to make registration and voting procedures to be as simple and easy as possible.
In addition, it organizes a meeting at a venue that has a parking area and with easy access via a public
transportation to facilitate the attendance of the shareholders.
5. The Company recognizes the importance of shareholders’ right. It will not take any action to infringe
upon or diminish the shareholders’ rights.
In Year 2015, the Company held a shareholder meeting: the Annual General Meeting of the Shareholders
(the “AGM”) for the year 2015 on 27 March 2015. The meeting was held on the date and time considered to be
co e ie ce or shareholders a d i stit tio al i estors. he ompa y selected a e e with ade ate par i
and that is accessible by public transportations. The Company sends shareholders an invitation letter with
the meeting agendas and supporting documents relating to issues in both Thai and English, which shareholders
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were asked to vote on. It also provided background information and opinions of the Board on each and every
a e da as i dicated i the i itatio letter. t were ope ed the opport ity or shareholders to as estio s a d
record the answers, and also imparted voting and counting procedures to shareholders. The Company arranged
to provide 3 Proxy Forms and names of independent Director(s) together with explanations on proxy appointment.
This was to allow a shareholder to be able to choose someone to represent him/her in the Shareholder’s meeting.
The invitation also included a map of the meeting venue for shareholders and was sent at least 21 days in advance
of the meeting. At the same time, the Company announced meeting details on the Company website (http://www.
aripplc.com), at least 30 days prior to the meeting date. The Company has introduced barcode system, used for
counting of the votes in each agenda, which allow the voting process is even faster. The Company has provided
stamp duty in order to facilitate the shareholder’s proxies for the original proxy form.
According to compliance the transparency to the Company Corporate Governance policy, The Company
has invited representatives to participate as committees of the counting vote. For the resolutions of the annual
general meeting of shareholders for the year 2015, The Company has delivered in format of newsletters to
the toc E cha e o haila d o the same day a ter the shareholders meeti has ished, y speci yi
the resolutions on each agenda with indicating vote to “Agree,” “Disagree” and “Abstain”. The Company published
the resolutions of the AGM 2015 through the Company’s website on the next working day.

Section 2: Equitable Treatment of Shareholders

1. he ompa y has a policy to per orm a d protect the ri hts o all shareholders e ally a d airly.
The Company also provides opportunity for shareholders who cannot attend the meeting in person. A shareholder
may appoint an independent director or other person to attend the meeting and vote on his/her behalf.
2. The Company also provides opportunity for minority shareholders to propose issues to be added to
the meeting agendas as well as to nominate a director within a reasonable time in advance. The Company has
disclosed guidelines and process for shareholders should they wish to propose any agenda to be considered,
on the Company’s website (http://www.aripplc.com).
3. The Company encourages the use of proxy forms on which shareholders can specify their voting
preferences. The Company provides options for shareholders to appoint any of the 3 independent directors as their proxies.
4. A shareholders’ meeting will be carried out in accordance with the Articles of Association and following
the order of meeting agendas. Complete details and supporting information will be openly presented in each agenda.
If it is not completely necessary, there will be no agenda added without notifying the shareholders in advance.
5. The Company’s Board of Directors has established measures to prevent illegal use of internal
information (Insider Trading) by all parties including directors, executives, employees and staff, as well as spouses
and minor children of directors who involve with the information. There are punishments in relation to the disclosure
of the Company’s information or the use of the Company’s information for personal gain in accordance with
the policy on the prevention of internal information exploitation.
For the AGM 2015, the Company granted equitable rights to shareholders’ in the voting process where one
share is equal one vote. The Company allowed minority shareholders to propose issues to be added to the meeting
agenda as well as to nominate a director at least 3 months in advance in accordance with the Company’s policy.

120

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

The Company provides options for a shareholder to appoint any one of the three independent directors (with their
background information provided) as his/her proxy if the shareholder could not attend the AGM in person.
The Company did not add other agenda that as not speci ed in the in itation etter The Company has thorough y
recorded the minute of meeting and submitted to the Stock Exchange of Thailand, as well as posted the minute and
video of the meeting on the Company’s website.

Section 3: Role of Stakeholders

he ompa y reco i es the ri hts o sta eholders a d treats them e ally a d respect lly ased po
human rights principle. Below are details of the Company’s conducts towards relevant stakeholders:
• Shareholders / Investors: The Company intends to conduct business with honestly straightorward eri catio ased o the pri ciples o corporate o er a ce ood corporate o er a ce to
disclose the information and acknowledge to shareholders and investors with accuracy and fairness, in order to,
offers the best interests to all shareholders, develops the Company’s sustainable business growth, and generates
the satisfaction on return of investment in the long term.
In 2015, the Company has the quality score at 98.75/100 for the scheduling of the AGM 2015 and
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies was 84%
• Customer: he ompa y operates the si ess with i te rity, co sta cy y impleme ti
ality,
an emphasis on the standards of products and services and striving to create satisfaction for customers in
the air price. he ompa y raises the sta dard ality co ti o sly a d pays atte tio to deli er prod cts a d
services up to the benchmarks, such as
- Disclose the product and service information and acknowledge to the stakeholders with accuracy,
fairness and up-to-date, for their decision making.
- Develop and maintain the good partnership with the business partners sustainably.
- Select the materials for health safe products, such as using Soy Ink Cartridge.
• Business Partners: the Company’s partner selection was conducted in a transparent and fair manner.
The Company balanced the interests between the Company and partners fairly. All agreements or contracts must
be based on fairness and commitment to success through good, continuous, and long-standing business
relationship. he ompa y is a strict proc reme t system which is tra spare t, acco ta le, a d e cie t.
• Competitor: The Company’s principle of free enterprise and promotes free trade by complying with
a good competition framework, ethics, compliance with law, and code of conduct. It maintains the norms of
conduct in the competition and avoids dishonest methods in destroying its competitors. In the past,
the Company was never engaged in any dispute with its competitors.
• Creditor: he ompa y ho estly a d strictly ho ors all co tracts with its creditors a d a cial
institutions. The Company properly performs its duties to all creditors under contract conditions and does not cover
up information or facts that may harm creditors. If the Company cannot honor the contracts, it must notify its creditors
in advance to jointly solve problems. In the past, the Company was never engaged in any dispute with its creditors and
a cial i stit tio s.
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• Employee: The Company recognizes the importance of the Company’s employees who will take part
in driving the Company so it can continue to develop its business operation in the future. The Company
s se e tly oc ses o the co ti o s de elopme t o its employees pote tial, a ility a d s ills, as well as
the employee s per orma ce e al atio s a d promotio s, he rem eratio a d e e ts o employees
are co sidered e ally a d airly o the asis o per orma ce e al atio with
system at all le els.
he ompa y has mai tai ed its wor place e iro me t y ta i
ality o li e a d wor place sa ety i to
consideration. In addition the Company has provided good welfares and organized various activities
for the employee.
• Community and Society: The Company emphasizes on maintaining the environment of communities
s rro di the ompa y s o ce. t also campai s the employee s ol teer wor ,
chool ampi
providing the knowledge of technology to students.
• Environment, Safety and Occupational Health: The Company believes that the safety and occupational
health of our employees are our fundamental responsibilities. The Company, therefore, set the policy to enable
our employees to work safely and comply with the relevant laws.
In Year 2015, the Company had re ie ed its business practices to co er rights and bene ts to be in ine
ith air empoyment conducts It speci ed those conducts in the Companys reguations and ensured that empoyees
were duly informed. The Company provided employees with annual health check-up to promote good health.
The Company treated its suppliers and business partners with fairness. It has set transparent procurement
procedure to ensure that all suppliers were treated fairly and no particular supplier enjoys monopolistic status.

Section 4: Disclosure and Transparency

1. The Company’s Board of Directors gives emphasis to the disclosure of information with accuracy,
complete ess a d tra spare cy i a cial reports a d the ompa y s i ormatio i accorda ce with
the criteria of the SEC and the SET. This include important information that affects the stock and security prices
of the Company, which will affect the decision-making process of investors and stakeholders of the Company
so that all related parties o the ompa y are aware o all i ormatio e ally. he ompa y will p lish
information of the Company to shareholders and the public through media of the Stock Exchange of Thailand
and the Company’s website and disclose information in Thai and English.
2. he ompa y s oard o irectors is aware o the respo si ility or a cial reports that sho ld co tai
acc rate, complete, tr e a d reaso a le i ormatio . he ompa y s a cial stateme t is prepared
in accordance with generally accepted accounting standards. It would choose appropriate accounting
policies comply with them o a re lar asis with ca tio s d me t. here will e ade ate i ormatio
ei disclosed i the otes to a cial stateme ts.
3. he ompa y pro ides a stateme t o the oard s respo si ilities co cer i the ompa y s a cial
report. This statement is presented alongside the auditor’s report in the Company’s annual report (56-1) and
annual report (56-2). The Company discloses the roles and responsibilities of the Board of Directors, Audit
Committee and Nomination & Remuneration Committee, the total number of meetings and the number of
meetings each member attends, as well as the results of tasks performed during the year in the annual report
and in shareholder meeting notices, according to the SET and the SEC regulations. The Company sets up a unit to
directly ta e char e o pro idi i ormatio a d comm icatio with shareholders i estors a d a cial a alyst.
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4. The Company has disclosed the information of the consolidation and the investment / the disposal of
investment to the Company’s Board of Directors with the completeness and transparency according to
regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC).
t the
s meeti
artely, irectors a d E ec ti e committee has ee s mitted he eport o terest
o irectors, E ec ti es a d elated erso s a d he c isitio eport to the oard o irector.
5. he ompa y a o ces the policy o the oti catio o the compa y s stoc tradi to the irectors
and senior management level to inform the trading transection of the company shares at least 1 day in advance
to the Company’s secretary.
In Year 2015, the Company disc osed nancia and non- nancia in ormation accurate y, thorough y,
in a timely and transparent manner according to guidelines prescribed by the SET. It disclosed the information
through various channels including the SET and the Company’s website (http://www.aripplc.com). The Company
re ea ed a statement o the oard s responsibi ities concerning the Company s nancia report as e as
the auditor’s report in the Company’s annual report. It disclosed remuneration details of directors and senior
executives, including the nature and amount of payment, in its annual report and Form 56-1.
The oard o irectors presented to the shareho ders to appoint Y ce imited ( Y) as the independent
auditor of the Company in Y2015. EY did not have any business relationship with the Company that would limit
its freedom to express its independent opinions. The Remuneration of the auditors was audit fee of
1,000,000 Baht and other fees: None.
The directors and senior executi es du y noti ed changes ith respect to particu ar in ormation that might
cause con ict o interest They a so reported their ho ding o the Company s shares, and any change thereto,
to the Board on a quarterly basis. After the announcement of the policy that required the directors and executives
of the Company to notify the Company at least 1 day prior to their buy-sell of the Company’s shares, there was not
any director and senior executive who traded the Company’s stock. Therefore, there was no report made to
the Company’s secretary.
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Report of changes in Management’s Securities Holding
Name – Last Name

Change
No. of Shares
No. of Shares
Jan 1, 2015 (+) Buy (-) Sell Dec 31, 2015
780,000
780,000 -

Position

1. Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board/
Independent Director

2. Mr. Min Intanate

Director/ Executive Chairman

3. Mrs. Aeimporn Punyasai
4. Mr. Pathom Indarodom

irector/ hie E ec ti e

206,338,000

-

-

206,338,000

884,800

-

-

884,800

1,064,400

-

-

1,064,400

375,000

-

-

375,000

cer

Director

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director
Director
6. Mr. Wilson Teo Yong Peng
7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/
Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nomination
and Remuneration Committee

750,000

-

-

750,000

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi

Independent Director/
Member of Audit Committee/
Member of Nomination
and Remuneration Committee

750,000

-

-

750,000

9. Group Captain IsarayaSukcharoen Independent Director/
Member of Audit Committee/
Member of Nomination
and Remuneration Committee

750,000

-

-

750,000

394,800

-

-

394,800

10. Miss Pornpavee Sahawathanapong Executive Director
11. Mr. Pornchai Jantarasupasang

Executive Director

25,000

-

-

25,000

12. r. ha it laewde sri

Executive Director

-

-

-

-

Remark: Mr. Norasak Rattanaveroj who resigned from the executive directorship during the Y2015, had no shareholding.

Section 5: Responsibilities of the Board of Directors

1. Structure of the Board of Directors
The structure of the Company’s Board of Directors comprises independent directors at least one third
of the entire board. At present, the Company has a total of 9 directors in which 2 of them are executives and 7 of them
are non-executive directors (including the Chairman of the Board), which also include 3 members of the audit
committee. This structure will counterbalance the votes when considering various matters. Moreover, the Company’s
Board of Directors also appoints sub-committees to help supervising the Company’s operation as follows:
1.1 Executive Committee: the Company has a total of 5 members of the executive committee.
This executive committee will determine direction and strategy for business operation in accordance with the goals
set by the Company’s Board of Directors to ensure that the administration is carried out smoothly.
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1.2 Audit Committee: the Company’s audit committee comprises 3 members of Independent
irectors to per orm speci c ctio s a d propose matters to the ompa ys oard o irectors to co sider a d
acknowledge. The audit committee has rights and duties as set out in the authority of the audit committee. In this regard,
at least 1 mem er o the a dit committee m st ha e s cie t owled e a d e perie ce i acco ti a d a cial
so that he/she is a le to e respo si le or the re iew o credi ility o the ompa y s a cial stateme ts.
1.3 The Nomination and Remuneration Committee consists of 3 members of independent directors.
The Committee’s duty is to determine the criteria and policies in nominating and remuneration of the Board and
sub-committees. Furthermore, the recruitment and nomination of appropriate persons in the position of Directors
and CEO, and the remuneration for the Board of Directors and sub-committees, and other acts as assigned by
the Board, the Committees propose to the Board and/or the shareholders meeting.
The Company has a policy to appoint different individuals who take the positions of the Chairman of
the Board, Executive Chairman and the CEO in order to prevent any person from having absolute authority in any
particular matter especially. The Company’s Board of Directors who determines authorities and succession
planning, and selects candidates for those positions and the Company’s CEO, will not serve as an other
companies’ director.
2. Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
Refer to Authorities and Duties of the Board of Directors in Managment Structure
3 D ration o o ce
In each annual general meeting of shareholders one-third of the directors shall vacate their positions.
he directors who ha e ee i their positio s lo est sho ld acate their posts. irectors whose term i o ce
has thus ended may be re-elected.
em ers o the a dit committee shall remai i o ce or three years. em er(s) o the a dit committee
whose term i o ce has e pired may e re-appoi ted. esi atio rom the dit ommittee, mem er(s) o the a dit
committee shall submit his (her) letter of resignation to the Chairman of the Board of Directors at least 30 days
in advance. The Board of Directors shall approve resignations and send copies of resignation letters to
the Stock Exchange of Thailand.
he omi atio a d em eratio ommittee is e i ale t to the term o o ce o the a dit
committee. Should a vacancy arise in the audit committee for reasons other than the expiry of the duration of
o ice, the oard o irectors shall appoi t a perso with all the ecessary ali catio s to replace the resi ed
perso . he appoi ted perso shall remai i o ce o ly or the remai i term o o ce o the perso whom they
are replaci , a d the toc E cha e o haila d shall e oti ed accordi ly.
4. Meetings of the Board of Directors
The Company has a policy for the Company’s Board of Directors to convene meetings at least once
every 3 months and there may be additional special meetings as necessary. For each meeting, the meeting
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a e das will e clearly speci ed a d meeti i itatio m st e se t with all rele a t details 7 days i ad a ce
so that the Company’s Board of Directors will have enough time to study the information before attending the meeting.
i tes o the meeti s m st e recorded i writi a d mi tes that ha e ee certi ed y the ompa y s oard
of Directors must be kept so that the Board of Directors and other related parties can verify later on.
he dit ommittee shall hold meeti s o ce e ery arter to deli erate the arterly d et a d
other issues in accordance with the Audit framework. The Chairman of the Audit Committee may call the meetings
in special instances to deliberate issues that are necessary or urgent as deemed appropriate. In calling a meeting
of the audit committee, the Chairman of the Audit Committee shall send a letter to the members of the Audit
ommittee o less tha 7 days prior to the date o the meeti . e ceptio may e made i r e t circ msta ces
the meeting may be announced by other means to schedule for an earlier suitable period. The Chairman of
the Audit Committee shall report the minutes of the meeting to the Board of Directors on the next meeting.
The Nomination and Remuneration Committee shall hold meetings at least once a year to consider
the nomination appropriate candidates for the directors and CEO, and determine the remuneration for the Board
and sub-committee, and other acts as assigned by the Board, and propose to the Board on next meeting.
e ery committee meeti , the mi im m or m m er whe the committee will ote o
the all meeting must contain the members not less than two-thirds of the total membership.
5. Remuneration of Directors and Executives
The Company has determined remuneration for the directors and executives at an appropriate level,
which is s cie t to retai compete t directors a d e ec ti es. hile it a oids payi e cessi e rem eratio ,
it maintains the rate at the level comparable to companies in the same group of industry. Factors to be considered
include experience, obligations, appraisal and scope of roles and responsibilities. The remuneration payment of
the directors must be approved by the Company’s shareholders. For remuneration of executives, it will be
in accordance with principles and policies as determined by the Company’s Board of Directors in which
the consideration will be made based on duties, responsibilities, performance of each executive, and
operational performance of the Company.
6. Development of Directors and Executives
Every newly appointed director shall be duly informed the regulations and information of the
Company and its subsidiaries as needed before performing their duties. Each director would receive proper
trai i to co ti o sly de elop their owled e i order to help them e cie tly per orm their d ties a d
effectively control the business operation of the Company.
In 2015, the Company Directors had duly trained to enhance his/her knowledge and expertise:
1. Mrs. Aeimporn Punyasai participated in seminars, as following program:
- “CEO Insights: Strategic Thinking for Total Business Growth” Seminar, Organized by The Stock
Exchange of Thailand (SET)and Money seminar PacRim Group on May 22, 2015
- Director Accreditation Program (DAP) by Capital Market Academy (CMA) on May 18, 2015
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2. Group Captain Isaraya Sukcharoen participated in EY Annual Conference: “Several issues for the
audit committee , rgani ed by Y ce imited on o ember 24, 2015
7. The Board Self-Assessment
7.1 The assessment of the Board performance
The Board of Directors must conduct self-evaluation at least once a year, according to corporate
governance, to allow review of its own performance, problems, and obstacles each year. The Company dispatches
the assessment forms to all directors in November each year to evaluate and submit to the Company’s secretary.
7 2 he assess ent o the chie e ec ti e o cer ( )
The Board of Directors assessed the CEO performance at least once a year, according to
corporate governance, to evaluate the CEO performance during the past year. The Company dispatches
the assessment froms to all directors in November each year to evaluate and submit to the Company’s secretary.
In 2015, the Board of Directors completed the Board self-assessment on the Board duties as a whole,
and evaluated the performance of the CEO the submitted to the Company’s secretary.

Anti-Corruption Policy

he oard o irectors has de ed a ti-corr ptio meas res a d practical ideli es or all employees
to observe. It is their responsibility to adhere to these and turn them into a corporate culture to ward off frauds,
including the giving and acceptance of bribes (directly and indirectly).
Whistleblowing: The Company has set up whistleblowing and complaint making channels from those
outside and inside about wrongdoings against the law, and the code of conduct or behavior bordering on fraud
or malfeasance by all employees and other stakeholders. The Board’s mechanisms for protecting whistleblowers
raise the e cie cy o sa e ardi the ompa y s i terests. etails as ollows:
1. Received whistleblowing and complaint matters
2. ll these matters will e i itially eri ed. data a d s pporti e ide ce are a aila le,
further action will be taken under the Company’s regulation.
Whistleblowing and complaint channels: The complaints can be made through the following channels.
1. Written letter send to:
Mr. Prakob Visitkitjakarn (Independent Director & Chairman of Audit Committee)
ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
2. Email at aripwhistleblow@arip.co.th
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CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

By considering the benefits of all
groups of related stakeholders.
here ore, the ompa y has de ed
the corporate social responsibility
policies as follows;
1. Operate the business under good
corporate governance
2. Engage in the business with
fairness and honesty, and does not
operate the business in any way that
will infringe intellectual properties or
copyrights of any forms
3. Treat all personnel fairly and
respect human rights, in order to
create good quality of life for
employees
4. Be responsible to consumers by
selecting products that aresafe for
consumers and providing superior
service, in order to respond to the
demands and create maximum
satisfaction for consumers
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5. Take part in developing the
community and society, and give
support in organizing activities, in
order to create e e ts or the p lic
6. Preserve the environment and
reduce wasteful depletion of the
natural resournces, in order to help
preserve and protect the natural
environment
The Company has communicated
the corporate social responsibility
policies to the employees through
internal corporate communications,
such as new employees’ orientations,
public relations’ boards, or email
announcements, in order for the
employees be aware and understand
one’s duties regarding their responsibility to the society and public.
From the corporate social responsibility policies that the Company has
de ed the directio s to operate its
activities, the main points are summarized as follows;

The Company
realizes the importance
of operating
the business under
good corporate
governance and
hold on to the virtuous
principles along with
being responsible for
the society and
environment
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1. Good corporate governance
The Company operates the business
in accordance to the policy of business
operations with honesty, transparency,
and fairness, in which its actions can
be inspected by considering the
responsibility towards the related
stakeholders.
2. Business engagement with
fairness The Company operates
the business under competitive

and Network Systems”, in which the
Company’s computers must use software that received permission from
the copyrights’ owners and are granted
the permission to use from the Company only.
3. Fair treatment to personnel and
respect in human rights
The Company strictly operates the
business under the required labor
regulations and has procedures of

motivate employees, such as;
- Send employees to receive both
internal and external training according
to the jobs’ responsibilities, in order to
enhance knowledge and capabilities
of the employees and adapt them to
their works.
- Annual medical check-ups for all
employees and also their family for
special price.
- The Executive meet employees:
The annual meeting the executive to
communicate policies, the Company’s
direction.
- To Present Gifts to employees
who complete their 10, 20 and 25

rules that are honest, truthful, do not
oppose any regulations, and do not
infringe intellectual properties. If the
Company is to use the works or information that belongs to the external
individuals’ rights for the Company’s
internal use, then the Company must
carefully inspect to ensure that it is not
infringing the intellectual properties of
others. The Company also promotes
and builds conscience among
employees to perform in accordance
to the Copyright Act of B.E. 2537,
by setting a policy about “Rules for
using the Company’s Computers

personnel management that promote
employees’ rights and support
development in career advancement
of employees in every level with
equality and fairness, and does not
perform any bias in treating the
employees. The Company supports
human rights, is open to listen to
comments and suggestions, and
provides freedom in the grouping of
employees. The Company absolutely
does not have employment policies
for child labor and illegal labor. Apart
from this, the Company also organizes
various activities to develop and

years of service.
- ther e e ts s ch as pro ide t
fund and health insurance, etc.
- Promoted employees to participate in value-creating activities or
perform acts of moral good for the
society
- Promote Safety in the Workplace
Program: Managed workplace risks
y arra i re hti sce ario
a d e ac atio re drill trai i
continuously, recognizing in the
safety of working place and various
infrastructure systems with various
safety equipment support so that all
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employees can work safely and
healthy.
- Promoted unity, such as organizing New Year’s Party for employees
and allow the employees of every
departments to participate in activities to create team unity and know
their co-workers better
4. Responsibility to consumers
The Company gives importance to the
standards of the Company’s goods
and services. For instance, apart from
the good articles published in the
Company’s magazines, the Company
also uses products that are safe for
consumers by using soy ink for printing only. For services, the Company is
focused in create customer satisfaction with honesty and fairness.

produce odors and become the
source of breeding germs, in order
to keep the community clean and
unpolluted.
6. Environmental preservation
The Company is aware of the
environmental quality, thus promotes
optimal use of natural resources and
develops the work process to reduce
the usage of natural resources as
much as possible, such as promoting
i ormatio shari as so t- le, si
paper only when necessary and on
both sides, classifying recycled trash
for free, donating old calendars to the
Foundation for the Blind to produce
Braille books, using energy-saving
electrical appliances, and creating
conscience to preserve the environ-

Smiles” topic. Apart from this, the
Company’s employees also volunteered to take care of the children in
this project, and the painting that win
the contest will be produced as
New Year’s card to build pride for
the children and motivate them to
realize the value of themselves.
- Arrangement of the “Thailand
Top Company Awards 2015”
Prize-giving ceremony for showing
the achievement of Thai Business
organizations where have both
quality and code of conduct
- Giving scholarships to the
University of the Thai Chamber of
Commerce to Support academic
activities
- Donated books and magazines

5. Development in community and
society The Company promotes employees to show their social voluteer
spirit by organizing “IT School
Camping” events to provide knowledge in Information Technology (IT)
for students in various academic
institutions, and organizing the
Company’s annual fire escape
trainings, in which the Company also
allowed the public in surrounding
areas to participate in the training.
Furthermore, the Company always
maintained the garbage areas to be
clean, not disturbing, does not

ment amongst employees, including
closing lights after using, and lessening the use of elevators.
7. Responsibility to the society in
other areas
- Promoted the “Card for You”
project by The Better Thailand
Foundation, which is a project that
opens opportunities for disabled
and underprivileged children to
express their imagination through
color pencils, paint brushes, and
color inks. In 2015, the children
expressed the capabilities in art
under the “Creating Love and

in the Group to the Institute for the
Promotion and Development of
Learning Innovation
- Employees of ARIP Company
participated in a charity running
event to help breast cancer patients
in the “12 August Half Marathon
Bangkok 2015” event at Queen
Sirikit National Convention Center
- COMTODAY organized a
“COMMART Smart Workshop”
training seminar to provide free
knowledge and information for the
ICT event participants:
“COMMART Next Gen 2015” and
“COMMART ComTech 2015” events.
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INTERNAL CONTROL
he ompa y reco i es the importa ce o ade ate a d appropriate i ter al co trols that aim to
ma e the ompa y s si ess operatio e cie t a d e ecti e. he ompa y has esta lished a e ecti e
i ter al co trol system co eri all aspects o its operatio i cl di acco ti
a ce, operatio , h ma
resource management, general administration, and information system management. It also ensures that
acco ti system a d a cial reports are acc rate a d relia le i complia ce with re latio s der which
the Company operates. The Company’s internal control system could be summarized as follows:

1. Control Environment

The Company sets a working environment to ensure that the internal control system can work
appropriately, ade ately a d e cie tly as ollows:
• The Company has an organizational structure and chain of command that are explicit and
appropriate. Job descriptions are assigned in writing so that all employees are aware of and realize their roles,
authority and responsibility.
he ompa y has esta lished policies a d operatio al proced res or each wor ow i writi .
• The Company recognizes the importance of honesty and business ethics. There are written policies
and procedures for the Company’s business ethics, code of conducts of the management and employees.
• The Company has established a rule to prevent executives and employees from behaving in
a ma er that may ca se co ict o i terest with the si ess. t has also set a discipli ary actio or iolatio s
of such rule as written in the working regulations. In addition, the Company has launched a “Whistleblower”
campaign to attain complaints or leads about fraudulent behaviors. This help making the operation carried out
by employees and executives more transparent, honest, fair and accountable.

2. Risk Evaluation

The Company has conducted both internal and external risks assessments that may have an impact on
the business. The Company also analyzes and sets measures to mitigate risks, as well as communicates to
relevant employees.

3. Control Activities

The Company has set policies and operational procedures as a guideline for business operation mainly
to achie e oals as de ed y the ma a eme t. he co trol acti ities will s est possi le ris s that may arise
from normal operation. This is for employees to take precautions measures, which should lead to successful
operation. Samples of control activities are listed below:
• Finance and accounting: the Company has an internal control system relating to debt collection,
safekeeping of cash, receive-pay, bank deposits and I.O.U. to ensure compliance with the Company’s
regulations. Accounting entries are recorded accurately and consistently.
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• Procurement of goods and services: the Company has established procurement rules and
procedures to be used as a guideline for procurement. The guideline clearly stipulates duties and responsibilities
proc reme t proced res, i cl di amo others, appro al a thority, determi atio o re ireme ts a d
acceptance of goods and services.
he ompa y has determi ed ey per orma ce i dicators ( ) or employees o the whole or a i atio .
he ompa y has determi ed scope o a thorities a d respo si ilities as well as le el o a cial
authorization in writing.
• The Company has devised Business Continuity Plan (BCP) to be readily prepared should
the ICT system crashes.

4. Information and Communication

he ompa y has a i ormatio system to s pport si ess operatio s, a cial reporti , policy a d
re latio complia ces. he ompa y has s cie tly a d ade ately prepared data a d si i ca t i ormatio
to support decision-making. Moreover, the information obtained from outside of the organization is communicated
to executives and users within the organization in the format that allows the recipients to perform their duties and
responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation

The Company has established an internal audit unit to inspect and assess results of internal control.
t mai d ties are to o ersee a d mo itor to e s re that the ompa y s ey operatio s a d a cial tra sactio s
are carried out in accordance with the Company’s regulations. The internal audit unit will devise annual
audit plan and fully perform the audit in accordance with the plan. To ensure that the internal audit unit can
independently and freely perform its duty, the Board of Directors has stipulated that the internal audit unit shall
report directly to the audit committee. The Audit Committee assigned to internal audit to monitor and report to
the Audit Committee in the next meeting.
In Year 2015, The Audit Committee acknowledged recommendations from the internal audit unit and
ormed its opinion that issues detected ere main y not signi cant It assigned the interna audit unit to o o -up
and report to the Audit Committee in the next time.
The Board of Directors considered that the Company has adequate internal control systems and
in compliance with internal controls evaluation form recommended by the SEC. The Company would devise
additional plans to monitor and evaluate the code of conduct and major succession plans. The Company has
adequate internal control systems to guide and monitor transactions with major shareholders, directors,
executives and their related parties. The Company has set up a monitoring and tracking system to prevent
the misuse of the Company’s assets by executives.
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MONITORING OF INSIDER TRADING POLICY
The Company’s Board of Directors recognizes the importance of preventing the misuse of the Company’s
i ter al i ormatio or perso al ai s. t, there ore, made a policy to withhold co de tial i ormatio that has ot
ee made a aila le to the p lic. ch co de tial i ormatio shall o ly e disclosed to the parties co cer ed.
1. The Company’s directors, executives, employees and staff are not allowed to disclose
the ompa y s co de tial a d/or i ter al i ormatio or e ploit it or the e e t o themsel es or others
whether directly or i directly a d whether they will recei e a y e e t i ret r .
2. The Company’s directors and executives (including their spouses and minor children), employees
and staff are not allowed to use the Company’s internal information, which may have actual or potential impact
on the price of the Company’s securities. They could not use the internal information to buy, sell, offer to buy or
offer to sell or persuade other people to buy, sell, offer to buy or offer to sell the Company’s securities whether
directly or indirectly before it is released to the public. The above prohibitions also apply regardless of the fact
that the actio may e e t the ompa y s e ec ti es or others or i order to allow others to co d ct s ch actio
so that they will recei e e e t i ret r . y perso iolati this re latio will e s ect to discipli ary
punishment measures of the Company and relevant laws.
3. he ompa y has oti ed e ec ti es to e s re their aware ess a d ac owled eme t o their
obligations to report the holdings of the Company’s shares by themselves, their spouses and minor children.
hey also ha e a o li atio to report cha es i sec rities possessio to the ce o E i p rs a t to rticle
59 and penalties under the Securities and Exchange Act, B.E. 2535.
4. he ompa y has oti ed its directors, e ec ti es, employees a d sta so they are aware o the
above regulations, and to forbid them from trading the Company’s securities within the period of 1 month prior
to the disclos re o a cial stateme ts to the p lic.
5. The Company includes this subject as a matter of ethics to be observed by employees. Employees
m st ot se their positio s, d ties a d the ompa y s co de tial i ormatio to see e e ts or themsel es
and related parties. If any of the above persons are found to use the Company’s internal information for their own
e e ts, the ompa y shall deem that s ch perso s ha e committed a serio s discipli ary o e se a d will e
subjected to disciplinary actions pursuant to the Company’s Articles of Association.
In Year 2015, The Company did not receive any report on the misuse of the Company inside information
by directors, executives and employees.
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RELATED TRANSACTION
List of related parties, nature of relationship, information of related transactions, and pricing policy
accordi to types o tra sactio s ha e ee disclosed i the otes to a cial stateme ts or the scal year e ded
o 31 ecem er 2015, der ote 6 to a cial stateme ts: si ess tra sactio s with related compa ies.
The Company has complied with the following policies:

Necessity and Justification of Related Transactions

The Company’s audit committee has considered related transactions and has an opinion that the related
tra sactio s are ecessary a d reaso a le. hey co tri te the est e e t to the ompa y. ch tra sactio s
are considered to be in accordance with ordinary course of business, and follow market price or fair value.
They are not different from the sales and purchase with other third parties.

Approval of Procedure of Related Transactions

The Company has established policy measures with regards to the Company’s conduct when making
related tra sactio s with those who may ha e co ict o i terest. E ec ti es a d those who may ha e co ict o
interest are not allowed to participate in the approval of such transactions. The Company’s audit committee will
i e opi io s a d comme ts o the si i ca ce o the tra sactio s, sti catio a d appropriate ess i terms
of prices of related transactions, whereby terms and conditions will be established in accordance with ordinary
courses of business under fair market price. This market price can be compared with pricing offered by third
parties. In case that the audit committee is not specialized in considering any related transaction, the Company
will involve an independent specialist or the Company’s auditor to provide opinions in such related transactions
to support the decision making of the Board of Directors or shareholders as the case may be.
In addition, the Board of Directors must ensure that the Company will comply with the Securities and
E cha e ct, a d re latio s, oti catio s, or re ireme ts o the toc E cha e o haila d. oreo er, it will
comply with the re ireme ts re ardi disclos re o related party tra sactio s, a d the ac isitio or disposal
o si i ca t assets o the ompa y or its associated compa ies i accorda ce with sta dard acco ti
practice set by the Federation of Accounting Professions.

Related Transactions in the Future

The Company may continue to have related transactions with its associates, which are made under
ordinary courses of business and conditions. They would not be different to conditions offered by the Company
to third parties: s ch as trade air s space ees ma a i e ad ertisi ees. hese related tra sactio s are
carried o t as they are ecessary to the si ess operatio withi the ro p o the ompa y. this re ards,
pricing policy will be clearly established with fairness and according to market price. The audit committee will
also re iew the complia ce with criteria a d may i e opi io s o the sti catio o tra sactio s o a arterly
basis.
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or there is a y t re related tra sactio that may ot e i accorda ce with ordi ary co rses o si ess
the Company will involve the audit committee to review the compliance with criteria and justify those transactions
e ore the ompa y e teri s ch tra sactio . s ch t re related tra sactio s pote tially create co ict o i terest,
the oard o irectors m st comply with the ec rities a d E cha e ct, re latio s, oti catio s, orders or
re ireme ts o the toc E cha e o haila d. t will also comply with the re ireme ts re ardi disclos re
of related tra sactio s, a d the ac isitio or disposal o si i ca t assets o the ompa y or associated compa ies
in accordance with standard accounting practice set by Federation of Accounting Professions.

Policy on Conflict of Interest

he ompa y has esta lished meas res to pre e t co ict o i terest that may arise rom related
tra sactio s o the ompa y a d perso s who may ha e co ict o i terest. E ec ti es a d sta eholders i
estio will ot e allowed to ta e part i the appro al o those tra sactio s. he ompa y s oard o irectors
m st e s re that the ompa y has complied with the ec rities a d E cha e ct, a d re latio s, oti catio s,
orders, or re ireme ts o the toc E cha e o haila d. esides, it will ascertai that the ompa y ollows
re latio s re ardi the disclos re o related tra sactio s, the ac isitio or disposal o si i ca t assets o
the Company, and the accounting standards prescribed by the Federation of Accounting Professions.
In addition, the Company will engage the Audit Committee or auditors or independent specialists as
the case may e: to re iew a d i e opi io o the s ita ility o prices a d sti catio o tra sactio s. t will
disclose related tra sactio s i the otes to the a cial stateme ts that ha e ee eri ed or re iewed y
the Company’s auditor in the annual information reporting form (Form 56-1) and annual report (Form 56-2).
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T.M.C. INDUSTRIAL PCL.
ARIP PCL.
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x = Chairman of the Board

Jubilee Enterprise PCL.
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SVOA PCL.

C = Executive Chairman

AC= Audit Committee member
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SIAM STEEL INTERNATIONAL PCL.

Mr. Manu Leopairote
Mr. Min Intanate
Mrs. Aeimporn Punyasai
Mr. Pathom Indarodom
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Mr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Prokob Visitkitjakarn
Mr. Narit Therdsteerasukdi
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
r. ha it laewdetsri
Mr. Pornchai Jantarasupasang
Ms. Pornpavee Sahawathanapong

Name

SRI TRANG AGRO INDUSTRY PCL.
LEASE IT PCL.
BOL PCL.
IT CITY PCL.
SPVI PCL.
E
.
E .
POLYPLEX (THAILAND) PCL.
THAI BEVERAGE PCL.
(
E
E )

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

No.

List of Directors and Controlling Persons in the Company

/ / /
/
/ / /

ACERTS
DATA ONE ASIA (THAILAND)
ASYS COMPUTER
ANET
ANEW CORPORATION
ARIT
D2 SYSTEM
HEALTH ONLINE
A.R.ACCOUNTING CONSULTANT
ADVANCED RESEARCH GROUP
E E
NCB
D&B (THAILADE)
EE
E
UBM ASIA (THAILAND)
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MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS (MD&A)
Operating Results

In 2015, The Company’s total revenue at 325.96 million Baht, increase of 49.26 million baht from
the previous year or 17.80%. The Company’s operations was net loss of 9.86 million baht compared to Y2014
with net loss of 13.75 million baht, the loss reduced 3.89 million baht. The main reasons are as follows:
Y2015
MB

Y2014

Diff (+/-)

%

MB

%

MB

%

Expo & Event

155.33

47.65

161.20

58.26

(5.87)

(3.64)

Digital & Other Media

128.95

39.56

71.96

26.01

56.99

79.20

40.39

12.39

41.90

15.14

(1.51)

(3.61)

Other Income

1.28

0.39

1.63

0.59

(0.34)

(21.12)

Total Revenue

325.96

100.00

276.69

100.00

49.26

17.80

Cost of sales and services

280.62

86.09

233.63

84.44

46.99

20.11

Total expenses

56.68

17.39

59.96

21.67

(3.27)

(5.46)

Loss before Tax

(11.35)

(3.48)

(16.89)

(6.10)

5.55

n/a

1.49

0.46

3.14

1.14

(1.66)

(52.69)

(9.86)

(3.02)

(13.75)

(4.97)

3.89

n/a

Print Media

come a e e t
Loss for the year

Revenue

The Company’s main source of revenue derived from exposition & event, digital media and print media
are explained as follows:
- The revenue from Exposition decreased of 5.87 million baht or -3.64%. Due to the impact of the
recessions and high competitive markets, the Company’s Exposition and Event revenue in both government and
private sectors was decreased.
- The revenue from Digital Media increase of 56.99 million baht or 70.20% which derived from
the digital production services and VDO production in both government and private sectors.
- The revenue from Print media decreased of 1.51 million baht or -3.61% which is similar to last year.
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Costs

In 2015, the Company’s cost of goods and services were 280.62 million baht, an increase of 46.99 million
baht from previous year or 20.11%, which was consistent with the increase in revenues. However, due to higher
mar et competitio , the ross pro t ratio or the year 2015 was 13.57 a sli ht decrease rom 15.06 i 2014.

Selling and Administrative Expenses

In 2015, the Company’s selling and administrative expenses were 56.68 million baht, a decrease of 3.27
million baht from previous year or -5.46%. The selling and administrative expenses were not changed as much as
the costs si ce they mai ly are ed e pe ses s ch as perso el e pe ses, tilities a d other operatio al e pe ses.

FINANCIAL STATUS
Assets
Cash/ Current investment
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Restricted bank deposit
roperty, pla t a d e ipme t
Intangible assets
WHT deducted at source
Other non-current asstes
Total non-current assets
Total assets

Y2015

Y2014

MB

%

53.60
70.38
1.10
9.51
134.59
9.35
66.42
12.35
9.67
6.24
104.03
238.62

24.57
8.73
33.29
9.16
42.45
196.16
238.62

Diff (+/-)

MB

%

MB

%

22.46
29.49
0.46
3.98
56.40
3.92
27.83
5.18
4.05
2.62
43.60
100.00

98.15
47.73
0.54
3.37
149.78
1.00
77.52
3.08
9.97
4.76
96.32
246.11

39.88
19.39
0.22
1.37
60.86
0.41
31.50
1.25
4.05
1.93
39.14
100.00

(44.55)
22.65
0.57
6.14
(15.19)
8.35
(11.10)
9.27
(0.30)
1.48
7.70
(7.49)

(45.39)
47.47
105.89
182.23
(10.14)
835.00
(14.32)
301.43
(3.01)
31.15
8.00
(3.04)

10.29
3.66
13.95
3.84
17.79
82.21
100.00

27.32
6.16
33.48
6.61
40.09
206.02
246.11

11.10
2.50
13.60
2.68
16.29
83.71
100.00

(2.76)
2.57
(0.18)
2.55
2.37
(9.86)
(7.49)

(10.08)
41.75
(0.55)
38.61
5.91
(4.79)
(3.04)

Liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Total liabilities
hareholders e ity
otal lia ilities hareholders e ity
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Assets

As at 31 December 2015, the Company had total assets of 238.62 million baht, a decrease of 7.49 million
baht from previous year or -3.04% as per below details:
- Current assets decreased by 15.19 million baht or -10.14%, contributed by a decrease of 44.55
million baht incash and short-term deposits, and an increase of 22.65 million baht and 7.39 million baht in account
receivables and deferred service costs respectively. The Deferred service costs are a continuous project which
will be completed in the Y2016.
- a d, ildi a d e ipme t decreased y 11.10 millio aht or -14.32 , rom the depreciatio .
- Intangible assets increased by 9.27 million baht or 301.43%, from development software for the
analysis of Data Dive Project.

Account receivables

As at 31 December 2015, the Company had account receivables of 56.28 million baht and net account
receivables of 55.60 million Baht, an increase of 26.31 million baht and 25.74 million baht respectively, from
the previous year. Approximately 43.77% and 53.10% of the account receivables were current and less than
3-month overdue respectively.
The Company’s policy with regards to allowance for doubtful debt was to make reserves according
to the following criteria:
• 25% for accounts aging more than three months,
• 50% for accounts aging more than six months
• 100% for accounts aging more than nine months.
In 2015, the Company had reserved 0.68 million baht for debts that were overdue for more than 6-9 months.

Inventories

As at 31 December 2015, the Company had an inventory of 3.29 million baht and a net inventory of
1.07 million baht. Main items were pocket books and reserved 2.22 million baht in devaluation.
The Company set a policy to make 100% devaluation on outdated publications, which had an inventory
aging of more than 6 months.

Liabilities

As at 31 December 2015, the Company had total liabilities of 42.45 million baht, an increase of
2.37 millio aht or 5.91 rom the pre io s year co tri ted y the pro isio or lo -term employee e e ts.

Shareholders’ Equity

s at 31 ecem er 2015, the ompa y had a total shareholders E ity o 196.16 millio aht a decrease
of 9.86 million baht or -4.79%, from the previous year, contributed mainly from the net loss of Y2015.
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CASH FLOW ANALYSIS

2015, the ompa y had a et cash ow o -22.39 millio aht rom operati acti ities. his mai ly
resulted from the increase in accounts receivable of 22.53 million baht and 7.39 million baht in deferred service costs.
et cash ows sed i i estme t acti ities, amo t 22.16 millio aht. ash o t ows o 12.51 millio
baht were from invest in intangible assets, 8.35 million baht in restricted bank deposit and 1.93 million baht
i e ipme t p rchased.

Financial ratio
i idity atio

Unit

Y2015

Y2014

Y2013

Current ratio

Time

4.04

4.47*

3.29

i id ratio

Time

3.58

4.02

2.14

e t to E ity ratio

Time

0.22

0.19

0.32

he a ditor reclassi ed the other c rre t assets i the stateme t o a cial positio as at 31 ecem er 2014.
ee otes to a cial stateme ts o. 28.
s per a o e a cial ratios, the ompa y s li idity is still i ood co ditio .

ro ta ility atios
Unit

Y2015

Y2014

Y2013

Gross margin

%

13.57

15.06

19.93

Net margin (loss)

%

(3.02)

(4.97)

6.25

%

(4.90)

(6.29)

14.52

et r o shareholders e ity

he ompa y s ross pro t ratio i 2015 is 13.57 , a decrease rom the pre io s year eca se o
eco omic decli e, the ad ertisi a d e e t i come which are the i come with the ed costs were decrease.
Therefore, the Company has to concentrate on projects which narrower margin because of higher competition.
Its net loss ratio in 2015 was -3.02%. Although the Company had increase in revenue but the costs was
also i creased a d the ross pro t was ot co er selli
admi e pe ses.
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CAPITAL STRUCTURE

s at ecem er 31, 2014-2015, the ompa y s de t to e ity ratio was 0.19 times a d 0.21 times
respectively. It shows the capital structure of the Company is mainly from the company’s own funds.

FACTORS AND INFUENCES ON THE COMPANY’S FUTURE PROSPECTS

The recent Digital Economy Policy announced by the government as means to drive the country’s
economy through digital technology integration for education and business enhancement by developing
and promoting the network infrastructure, communications and telecommunications, to various areas throughout
the country. As a result, the overview of the digital content business has grown to accommodate the needs of
the business sector, academic, government, agricultural, tourism, transportation or industrial sector. There are
business opportunities to entry particularly in terms of digital knowledge, as well as online seminar and online
training media for the future.
co se e ce, the mo ile etwor lice se a ctio o the spectr m o 1800
a d 900
re e cy y
( atio al roadcasti a d elecomm icatio ommissio ), the competitio o mo ile
operators in providing both voice and faster data services will stimulate the growth of ICT industry and allowing
more digital content services and activities available to end users to access a wide range of services faster and
easier. With the expertise in ICT media and ICT industry, the Company highly focuses on digital and online
media, hence, in consistent with the technology movements and the change of consumer’s behavior, this segment
shall become the Company’s future source of income.
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BOARD
OF
DIRECTORS’
DUTIES
ON FINANCIAL DISCLOSURE 2015
The Board of Directors of ARIP Public Company Limited understands the responsibility of ensuring
i te rity, s cie t, rele a t a d tra spare t disclos re o the ompa y s scal year 2015 a cial stateme ts.
Such disclosure abides the generally accepted accounting principles, ensuring the integrity of the Company’s
operations/ appropriate accounting policies have been put in place and adhered to on a consistent basis while
d e co sideratio has ee placed o the process o prepari the ompa y scal year 2015 a cial
statements including other information that has been included in this year’s annual report.
To enhance stakeholder trust, the Board appointed an audit committee comprising of independent
directors with ali catio as stip lated y the ideli es o toc E cha e o haila d. E s ri that
the ompa y pro ides s cie t, tra spare t, correct a d appropriate a cial disclos re alo with i ormatio
re ardi related party tra sactio is a ey ctio o the committee. E s ri appropriate, s cie t a d
effective risk management guidelines, appropriate internal control procedures along with robust internal audit
processes are also the function of the committee. Legal compliance is at the forefront of the Board’s concerns
therefore the committee is also charged with ensuring that the Company’s operations adheres to all relevant
external and internal legal guidelines and policies.
he oard o irectors elie es that the ompa y s o erall a cial stateme ts or scal year 2015
ending 31 December 2015, which has been reviewed by the audit committee, management and the Company’s
a cial a ditor to e correct, complete, appropriate, i complia ce with e erally accepted acco ti
practices a d employs appropriate acco ti policies o a co siste t asis. he a cial disclos re is deemed
to be transparent, provides an appropriate level of disclosure and is in compliance with all the relevant legal,
guidelines and policies.

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board
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Mr. Min Intanate
Executive Chairman
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AUDIT COMMITTEE’S REPORT
The Audit Committee of ARIP Public Company Limited is composed of three (3) independent directors.
Each mem er o the ommittee meets the ali catio as de ed y he toc E cha e o haila d re latio s.
The members of the Committee are as follows:
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*
2. Mr. Narit Therdsteerasukdi
3. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

Independent Director and Chairman of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee
Independent Director and Member of Audit Committee

* The person who has experience in Financial and Accounting, Auditing.

ties a d respo si ilities o the dit ommittee are as ollows
e iew the a cial report to e acc rate, complete a d relia le.
o o ersee ade acy a d e cie cy o i ter al co trol system i ter al a dit system.
o co sider disclos re o co ected tra sactio s or the tra sactio s that may lead to co ict o
i terests to e s cie tly acc rate a d complete.
• To consider, select, and propose for appointment of the Company’s auditor.
• To oversee the Company’s compliance with related laws and regulation.
• Other duties assigned by the Company’s Board of Directors.
ri 2015, the dit ommittee co erred arterly with the ompa y s a ditor, i ter al a ditors,
ma a eme t a d the acco t departme t to re iew the a cial reports, disc ss a d m t ally i e
recomme datio s so that the a cial reports re ected e erally accepted acco ti pri ciples.
he ompa y s a cial stateme ts were ade ately disclosed a d that o tra sactio s, i co trary to
the related re ireme ts a d re latio s, were o d. Each arter the a dit committee s mitted a report
on audit results to the Board of Directors. The major issues could be summarized as follows:
1. e iewi the arterly a cial stateme ts a d a al a cial stateme ts proposed
to the Board of Directors.
2. Considering objective and scopes of work and approving audit plan for the year 2016 of
the Internal Audit section and giving recommendations and remarks.
3. Acknowledging audit results and recommendations for the Year 2015 by Company’s auditor and
the Internal Audit department, following up the Management’s corresponding response and proposing to the Board of
Directors.
4. Considering connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interests to ensure
fairness and no transfer of benefits.
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5. Considering and proposing appointment of the Company’s auditor and auditor’s remuneration by
co sideri a ditor s ali catio , e pertise i a diti a d sti catio o the a dit wor a tity.
6. Overseeing the Company’s major risk management, good internal control system, compliance with
the securities law, rules and regulation of the Stock Exchange of Thailand or other relevant legal issues.
For the year 2016, the Audit Committee has proposed to the Board of Directors to appoint
Mr. Chayapol Suppasedtanon C.P.A., Registration No. 3972 and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A.,
Registration No. 3516 and/or Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A., Registration No. 4521 and/or Ms. Rosaporn
Decharkom C.P.A., Registration No. 5659 and/or Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A., Registration No. 5872,
E
ce imited, as the ompa y s a ditor, or the shareholders meeti s appro al.

Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Audit Committee
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
ha e a dited the accompa yi
a cial stateme ts o
lic ompa y imited, which comprise
the stateme t o a cial positio as at 31 ecem er 2015, a d the related stateme ts o comprehe si e i come,
cha es i shareholders e ity a d cash ows or the year the e ded, a d a s mmary o si i ca t
acco ti policies a d other e pla atory i ormatio .

Management’s Responsibility for the Financial Statements

a a eme t is respo si le or the preparatio a d air prese tatio o these a cial stateme ts i
accorda ce with hai i a cial eporti ta dards, a d or s ch i ter al co trol as ma a eme t determi es
is ecessary to e a le the preparatio o a cial stateme ts that are ree rom material misstateme t, whether
d e to ra d or error.

Auditor’s Responsibility

y respo si ility is to e press a opi io o these a cial stateme ts ased o my a dit. co d cted
my a dit i accorda ce with hai ta dards o diti . hose sta dards re ire that comply with ethical
re ireme ts a d pla a d per orm the a dit to o tai reaso a le ass ra ce a o t whether the a cial
stateme ts are ree rom material misstateme t.
a dit i ol es per ormi proced res to o tai a dit e ide ce a o t the amo ts a d disclos res i
the a cial stateme ts. he proced res selected depe d o the a ditor s d eme t, i cl di the assessme t
o the ris s o material misstateme t o the a cial stateme ts, whether d e to ra d or error. ma i those
ris assessme ts, the a ditor co siders i ter al co trol rele a t to the e tity s preparatio a d air prese tatio
o the a cial stateme ts i order to desi a dit proced res that are appropriate i the circ msta ces, t ot
or the p rpose o e pressi a opi io o the e ecti e ess o the e tity s i ter al co trol. a dit also i cl des
e al ati the appropriate ess o acco ti policies sed a d the reaso a le ess o acco ti estimates
made y ma a eme t, as well as e al ati the o erall prese tatio o the a cial stateme ts.
elie e that the a dit e ide ce ha e o tai ed is s cie t a d appropriate to pro ide a asis or my a dit opi io .

Opinion

my opi io , the a cial stateme ts re erred to a o e prese t airly, i all material respects, the a cial
positio o
lic ompa y imited as at 31 ecem er 2015, a d its a cial per orma ce a d cash ows
or the year the e ded, i accorda ce with hai i a cial eporti ta dards.

erti ed
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E
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2015
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Trade and other receivables
Inventories
Deferred service costs
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Deposits
Deferred tax assets
Total non-current assets
Total assets

(Unit: Baht)

Note

2015

2014

7
8
6, 9
10

53,384,055
217,226
70,379,897
1,101,601
7,387,907
2,119,683
134,590,369

39,720,824
58,432,873
47,726,090
535,040
3,368,697
149,783,524

11
12
13
14

9,350,000
66,417,849
12,351,058
9,667,355
41,200
6,199,526
104,026,988
238,617,357

1,000,000
77,522,274
3,076,792
9,967,452
46,015
4,712,418
96,324,951
246,108,475

19

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2015
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Reserve for long-term employee benefits
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
Issued and fully paid
466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
Share premium
Retained earnings (deficit)
Appropriated - statutory reserve
Deficit
Other components of shareholders' equity
Total shareholders' equity
Total liabilities and shareholders' equity

(Unit: Baht)

Note

2015

2014

6,15

24,565,151
8,729,819
33,294,970

27,320,399
6,158,726
33,479,125

16

9,159,263
9,159,263
42,454,233

6,607,743
6,607,743
40,086,868

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(15,888,351)
436,798
196,163,124
238,617,357

11,650,000
(6,029,868)
436,798
206,021,607
246,108,475

17

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Note
Revenues
Service income
Sales
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Loss before finance cost and income tax
Finance cost
Loss before income tax
Income tax benefit
Loss for the year
Other comprehensive income:
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year
Earnings per share
Basic loss per share
Loss for the year

19

21

2015

2014

316,766,157
7,905,795
504,356
780,474
325,956,782

263,755,132
11,309,950
1,116,938
511,893
276,693,913

280,621,612
2,300,815
54,286,928
337,209,355
(11,252,573)
(93,018)
(11,345,591)
1,487,108
(9,858,483)

233,629,374
2,503,161
57,354,452
293,486,987
(16,793,074)
(97,813)
(16,890,887)
3,143,207
(13,747,680)

(9,858,483)

(13,747,680)

(0.021)

(0.030)

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Statement of changes in shareholders’ equity
For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)
Retained earnings (deficit)

Issued and
fully paid
capital

Share
premium

Other
Appropriated comprehensive
statutory Unappropriated income
reserve
Actuarial gains Total
(deficit)

Balance as at 1 January 2014
Dividends paid (Note 24)
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2014

116,500,000
116,500,000

83,464,677 11,650,000
83,464,677 11,650,000

19,367,812
(11,650,000)
(13,747,680)
(6,029,868)

436,798
436,798

Balance as at 1 January 2015
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2015

116,500,000
116,500,000

83,464,677 11,650,000
83,464,677 11,650,000

(6,029,868)
(9,858,483)
(15,888,351)

436,798 206,021,607
- (9,858,483)
436,798 196,163,124

231,419,287
(11,650,000)
(13,747,680)
206,021,607

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

2015
Cash flows from operating activities
Loss before tax
Adjustments to reconcile loss before tax to
net cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Doubtful accounts (reversal)
Diminution in inventories to net realisable value
Gain on sale of equipment
Loss on intangible assets written off
Long-term employee benefits expense
Interest income
Profit (loss) from operating activities before
changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Inventories
Deferred service costs
Other current assets
Other assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other liabilities
Reserve for long-term employee benefits
Cash flows from (used in) operating activities
Cash receive from witholding tax refundable
Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

2014

(11,345,591)

(16,890,887)

16,254,406
568,615
276,478
(256)
50
2,551,520
(504,356)

8,724,615
(869,015)
275,473
(420,127)
2,408,973
(1,116,938)

7,800,866

(7,887,906)

(23,330,828)
(843,039)
(7,387,907)
1,249,014
19,924

85,608,409
156,214
8,798,937
241,238

(2,755,248)
2,571,093
(22,676,125)
4,512,556
(4,227,568)
(22,391,137)

(29,603,122)
(6,243,683)
(995,496)
50,074,591
(5,542,237)
44,532,354

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement (continued)
For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

2015
Cash flows from investing activities
Decrease (increase) in current investments
Decrease (increase) in restricted bank deposit
Acquisition of equipment
Acquisition of intangible assets
Proceeds from sales of equipment
Interest income
Net cash flows from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Dividends paid
Net cash flows used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year (Note 7)
Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Transfer inventories to equipment

2014

58,215,647
(8,350,000)
(1,927,219)
(12,510,888)
14,066
612,762
36,054,368

(58,432,873)
10,346,293
(4,089,340)
(358,391)
457,393
1,069,305
(51,007,613)

13,663,231
39,720,824
53,384,055

(11,650,000)
(11,650,000)
(18,125,259)
57,846,083
39,720,824

-

24,299,065

The accompanying notes are an integra part o the nancia statements
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ARIP Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2015
1.

2.

3.

General information

lic ompa y imited ( the ompa y ) is a p lic compa y i corporated a d domiciled
i haila d. he ompa y is pri cipally e a ed i the ma a eme t o e e ts a d mar eti acti ities,
the prod ctio a d distri tio o -related p licatio s, a d the placeme t o ad ertiseme ts.
he re istered o ce o the ompa y is at 99/16-20 atchadapise oad, i ae , a o .

Basis of preparation

he a cial stateme ts ha e ee prepared i accorda ce with hai i a cial eporti ta dards
e ciated der the cco ti ro essio s ct .E. 2547 a d their prese tatio has ee made i
complia ce with the stip latio s o the oti catio o the epartme t o si ess e elopme t dated
28 eptem er 2011, iss ed der the cco ti ct .E. 2543.
he a cial stateme ts i hai la a e are the o cial stat tory a cial stateme ts o the ompa y.
he a cial stateme ts i E lish la a e ha e ee tra slated rom the hai la a e a cial
stateme ts.
he a cial stateme ts ha e ee prepared o a historical cost asis e cept where otherwise
disclosed i the acco ti policies.

New financial reporting standards

elow is a s mmary o a cial reporti sta dards that ecame e ecti e i the c rre t acco ti year
a d those that will ecome e ecti e i the t re.
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
he ompa y has adopted the re ised (re ised 2014) a d ew a cial reporti sta dards iss ed
y the ederatio o cco ti ro essio s which ecome e ecti e or scal years e i i o or
a ter1 a ary 2015. hese a cial reporti sta dards were aimed at ali me t with the correspo di
ter atio al i a cial eporti ta dards, with most o the cha es directed towards re isio o
wordi a d termi olo y, a d pro isio o i terpretatio s a d acco ti
ida ce to sers o
sta dards. he adoptio o these a cial reporti sta dards does ot ha e a y si i ca t impact
o the ompa y s a cial stateme ts. owe er, some o these sta dards i ol e cha es to ey
pri ciples, which are s mmarised elow:
1 (re ise 2014) plo ee Bene ts
his re ised sta dard re ires that the e tity reco ise act arial ai s a d losses immediately i
other comprehe si e i come while the ormer sta dard allowed the e tity to reco ise s ch ai s a d
losses immediately i either pro t or loss or other comprehe si e i come, or to reco ise them
rad ally i pro t or loss.
his re ised sta dard does ot ha e a y impact o the a cial stateme ts as the ompa y already
reco ise act arial ai s a d losses immediately i other comprehe si e i come.
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TFRS 13 Fair Value Measurement
his sta dard pro ides ida ce o how to meas re air al e a d stip lates disclos res related to
air al e meas reme t. E tities are to apply the ida ce der this sta dard i they are re ired y
other a cial reporti sta dards to meas re their assets or lia ilities at air al e. he e ects o
the adoptio o this sta dard are to e reco ised prospecti ely.
his sta dard does ot ha e a y si i ca t impact o the ompa y s a d its s sidiaries a cial
stateme ts.
(b) Financial reporting standard that will become effective in the future
ri the c rre t year, the ederatio o cco ti ro essio s iss ed a m er o the re ised
(re ised 2015) a d ew a cial reporti sta dards a d acco ti treatme t ida ce which is
e ecti e or scal years e i i o or a ter 1 a ary 2016. hese a cial reporti sta dards were
aimed at ali me t with the correspo di ter atio al i a cial eporti ta dards. he ompa y s
ma a eme t elie es that the re ised a d ew a cial reporti sta dards a d acco ti treatme t
ida ce will ot ha e a y si i ca t impact o the a cial stateme ts whe it is i itially applied.

4.

Significant accounting policies

4.1

Revenue recognition
Sales of goods
ales o oods are reco ised whe the si i ca t ris s a d rewards o ow ership o the oods ha e
passed to the yer. ales are the i oiced al e, e cl di al e added ta , o oods s pplied a ter
ded cti disco ts a d allowa ces.
Magazine subscription income
a a i e s scriptio i come is reco ised ased o strai ht-li e asis o er the s scriptio period.
Rendering of services
er ice re e e is reco ised whe ser ices ha e ee re dered ta i i to acco t the sta e o
completio .
d ertisi ser ice i come is reco ised whe the ser ice has ee re dered. he ser ice is e erally
co sidered to e re dered whe the ad ertiseme t is iss ed.
rra eme t o e hi itio s a d semi ar is reco ised whe the e e t has occ rred.
Rental income
e tal i come o e ipme t is reco ised at the amo t stip lated der the lease a reeme t, o strai ht-li e
asis o er the lease period.
Interest income
terest i come is reco ised o a accr al asis ased o the e ecti e i terest rate.

4.2

Cash and cash equivalents
ash a d cash e i ale ts co sist o cash i ha d a d at a s, a d all hi hly li id i estme ts with
a ori i al mat rity o three mo ths or less a d ot s ect to withdrawal restrictio s.
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4.3

Trade accounts receivable
rade acco ts recei a le are stated at the et realisa le al e. llowa ce or do t l acco ts is
pro ided or the estimated losses that may e i c rred i collectio o recei a les. he allowa ce is
e erally ased o collectio e perie ces a d a alysis o de t a i .

4.4

Inventories
e tories are al ed at the lower o a era e cost a d et realisa le al e.

4.5

Property, building and equipment / depreciation
a d is stated at cost. ildi s a d e ipme t are stated at cost less acc m lated depreciatio a d
allowa ce or loss o impairme t o assets (i a y).
epreciatio o ildi a d e ipme t is calc lated y re ere ce to their costs o the strai ht-li e asis
o er the ollowi estimated se l li es:
ildi
20 years
ildi impro eme ts
5, 10 years
omp ter e ipme t
3, 5 years
ce e ipme t a d r it re
5 years
ools a d e ipme t
3 years
otor ehicles
5 years
epreciatio is i cl ded i determi i i come.
o depreciatio is pro ided o la d a d assets der i stallatio .
item o property, ildi a d e ipme t is dereco ised po disposal or whe o t re eco omic
e e ts are e pected rom its se or disposal. y ai or loss arisi o disposal o a asset is i cl ded
i pro t or loss whe the asset is dereco ised.

4.6

Intangible assets/amortisation
ta i le assets ac ired separately are meas red o i itial reco itio at cost. ollowi i itial
reco itio , i ta i le assets are carried at cost less a y acc m lated amortisatio a d a y
acc m lated impairme t losses. ta i le assets with ite li es are amortised o a systematic asis
o er the eco omic se l li e a d tested or impairme t whe e er there is a i dicatio that the i ta i le
assets may e impaired. he amortisatio period a d the amortisatio method or s ch i ta i le assets
are re iewed at least at each a cial year e d. he amortisatio e pe se is char ed to pro t or loss.
he se l li e o comp ter so tware is 3 a d 5 years.

4.7

Related party transactions
elated parties comprise e terprises a d i di id als that co trol, or are co trolled y, the ompa y,
whether directly or i directly, or which are der commo co trol with the ompa y.
hey also i cl de i di id als which directly or i directly ow a oti i terest i the ompa y that i es
them si i ca t i e ce o er the ompa y, ey ma a eme t perso el, directors, a d o cers with
a thority i the pla i a d directio o the ompa y s operatio s.
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4.8

Long-term leases
eases o ildi a d e ipme t which do ot tra s er s sta tially all the ris s a d rewards o ow ership
are classi ed as operati leases. perati lease payme ts are reco ised as a e pe se i pro t or
loss o a strai ht-li e asis o er the lease term.

4.9

Foreign currencies
he a cial stateme ts are prese ted i aht, which is also the ompa y s ctio al c rre cy.
ra sactio s i orei c rre cy are tra slated i to aht at the e cha e rate r li at the date o
the tra sactio . o etary assets a d lia ilities de omi ated i orei c rre cies o tsta di are
tra slated i to aht at the e cha e rate r li at the e d o reporti period.
ai s a d losses o e cha e are i cl ded i determi i i come.

4.10 Impairment of assets
t the e d o each reporti period, the ompa y per orms impairme t re iews i respect o property,
ildi a d e ipme t a d other i ta i le assets whe e er e e ts or cha es i circ msta ces i dicate
that a asset may e impaired. impairme t loss is reco ised whe the reco era le amo t o
a asset, which is the hi her o the asset s air al e less costs to sell a d its al e i se, is less tha
the carryi amo t. determi i al e i se, the estimated t re cash ows are disco ted to their
prese t al e si a pre-ta disco t rate that re ects c rre t mar et assessme ts o the time al e o
mo ey a d the ris s speci c to the asset. determi i air al e less costs to sell, a appropriate
al atio model is sed. hese calc latio s are corro orated y a al atio model that, ased o
i ormatio a aila le, re ects the amo t that the ompa y co ld o tai rom the disposal o the asset
i a arm s le th tra s actio etwee owled ea le, willi parties, a ter ded cti the costs o
disposal.
impairme t loss is reco ised i pro t or loss.
4 11
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plo ee ene ts
Short-term emp oyee bene ts
alaries, wa es, o ses a d co tri tio s to the social sec rity d are reco ised as e pe ses
whe i c rred.
ost-emp oyment bene ts
e ed co tri tio pla s
he ompa y a d its employees ha e oi tly esta lished a pro ide t d. he d is mo thly co tri ted
y employees a d y the ompa y. he d s assets are held i a separate tr st d a d the ompa y s
co tri tio s are reco ised as e pe ses whe i c rred.
e ed e e t pla s
he ompa y has o li atio s i respect o the se era ce payme ts it m st ma e to employees po
retireme t der la or law. he ompa y treats these se era ce payme t o li atio s as a de ed
e e t pla .
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he o li atio der the de ed e e t pla is determi ed y a pro essio ally ali ed i depe de t
act ary ased o act arial tech i es, si the pro ected it credit method.
ct arial ai s a d losses arisi rom post-employme t e e ts are reco ised immediately i
other comprehe si e i come.
or the rst-time adoptio o
19 Employee e e ts i 2011, the ompa y elected to reco ise
the tra sitio al lia ility, which e ceeds the lia ility that wo ld ha e ee reco ised at the same date
der the pre io s acco ti policy, thro h a ad stme t as a e pe se o a strai ht-li e asis o er
p to e years rom the date o adoptio .
4.12 Provisions
ro isio s are reco ised whe the ompa y has a prese t o li atio as a res lt o a past e e t,
it is pro a le that a o t low o reso rces em odyi eco omic e e ts will e re ired to settle
the o li atio , a d a relia le estimate ca e made o the amo t o the o li atio .
4.13 Income tax
come ta e pe se represe ts the s m o corporate i come ta c rre tly paya le a d de erred ta .
Current tax
rre t i come ta is pro ided i the acco ts at the amo t e pected to e paid to the ta atio a thorities,
ased o ta a le pro ts determi ed i accorda ce with ta le islatio .
Deferred tax
e erred i come ta is pro ided o temporary di ere ces etwee the ta ases o assets a d lia ilities
a d their carryi amo ts at the e d o each reporti period, si the ta rate e acted at the e d o
the reporti period.
he ompa y reco ises de erred ta lia ilities or all ta a le temporary di ere ces while it reco ises
de erred ta assets or all ded cti le temporary di ere ces a d ta losses carried orward to the e te t
that it is pro a le that t re ta a le pro t will e a aila le a ai st which s ch ded cti le temporary
di ere ces a d ta losses carried orward ca e tilised.
t each reporti date, the ompa y re iews a d red ces the carryi amo t o de erred ta assets to
the e te t that it is o lo er pro a le that s cie t ta a le pro t will e a aila le to allow all or part o
the de erred ta asset to e tilised.
he ompa y records de erred ta directly to shareholders e ity i the ta relates to items that are
recorded directly to shareholders e ity.

5.

Significant accounting judgments and estimates

he preparatio o i a cial stateme ts i
re ires ma a eme t to ma e s ecti e d
certai . hese d me ts a d estimates a
co ld di er rom these estimates. i i ca t
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co ormity with i a cial reporti sta dards at times
me ts a d estimates re ardi matters that are i here tly
ect reported amo ts a d disclos res a d act al res lts
d me ts a d estimates are as ollows:
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Leases
determi i whether a lease is to e classi ed as a operati lease or a ce lease, the ma a eme t
is re ired to se d me t re ardi whether si i ca t ris a d rewards o ow ership o the leased
asset ha e ee tra s erred, ta i i to co sideratio terms a d co ditio s o the arra eme t.
Allowance for doubtful accounts
determi i a allowa ce or do t l acco ts, the ma a eme t eeds to ma e d me t a d
estimates ased po , amo other thi s, past collectio history, a i pro le o o tsta di de ts a d
the pre aili eco omic co ditio .
Property, building and equipment/Depreciation
determi i depreciatio o ildi a d e ipme t, the ma a eme t is re ired to ma e estimates
o the se l li es a d resid al al es o the ompa y s pla t a d e ipme t a d to re iew estimate
se l li es a d resid al al es whe there are a y cha es.
additio , the ma a eme t is re ired to re iew property, ildi a d e ipme t or impairme t o
a periodical asis a d record impairme t losses i the period whe it is determi ed that their reco era le
amo t is lower tha the carryi amo t. his re ires d me ts re ardi orecast o t re re e es
a d e pe ses relati to the assets s ect to the re iew.
Intangible assets
he i itial reco itio a d meas reme t o i ta i le assets, a d s se e t impairme t testi , re ire
ma a eme t to ma e estimates o cash ows to e e erated y the asset or the cash e erati
its
a d to choose a s ita le disco t rate i order to calc late the prese t al e o those cash ows.
Deferred tax assets
e erred ta assets are reco ised or ded cti le temporary di ere ces a d sed ta losses to
the e te t that it is pro a le that ta a le pro t will e a aila le a ai st which the temporary di ere ces
a d losses ca e tilised. i i ca t ma a eme t d eme t is re ired to determi e the amo t
o de erred ta assets that ca e reco ised, ased po the li ely timi a d le el o estimate t re
ta a le pro ts.
ost e plo ent ene ts n er e ne ene t plans
he o li atio
der the de ed e e t pla is determi ed ased o act arial tech i es.
ch determi atio is made ased o ario s ass mptio s, i cl di disco t rate, t re salary
i crease rate, mortality rate a d sta t r o er rate.
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6.

Related party transactions

he relatio ships etwee the ompa y a d related parties are s mmarised elow.
Name

Relationship

Advanced Research Group Co.,Ltd.
Business Online Public Company Limited
SVOA Public Company Limited
Core and Peak Co.,Ltd
D2 Systems Co.,Ltd
Anet Co.,Ltd
A.R. Accounting Consultant Co.,Ltd
ARIT Co.,Ltd
D & B (Thailand) Co.,Ltd.
Abiks Development Co., Ltd.
Lease It Public Company Limited
Dataone Asia (Thailand) Co.,Ltd
National Credit Bureau Co., Ltd.
SPVI Public Company Limited
IT City Public Company Limited
Thai Beverage Public Company Limited
Bangkok Union Insurance Public Company Limited
Siam Steel International Public Company Limited
Kang Yong Electric Public Company Limited
Jubilee Enterprise Public Company Limited
Kepple Communication Pte. Ltd.

Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common shareholders/Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Parent company of a major shareholder

ri the years, the ompa y had si i ca t si ess tra sactio s with related parties. ch tra sactio s,
which are s mmarised elow, were co cl ded o commercial terms a d ases a reed po
etwee the ompa y a d those related parties.
(Unit: Million Baht)

Transactions with related parties
Revenue
Sales of goods
Advertising income
Revenue from management of event
Other service income
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2015

2014

2
7
14
2

2
8
8
2

Pricing policy

Cost plus margin
Market price
Market price
Cost plus margin
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(Unit: Million Baht)

Expenses
Purchases of goods
Advertising and marketing expenses
Internet fee
Management fee
Service fee for accounting software
Other service fee

2015

2014

2
4
1
2
1
2

1
11
1
3
1
3

Pricing policy
Market price
Cost plus margin
Market price
Agreed upon basis
Agreed upon basis
Cost plus margin

s at 31 ecem er 2015 a d 2014, the ala ces o the acco ts etwee the ompa y a d those
related parties are as ollows:
(Unit: Thousand Baht)

2015
Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common shareholders and directors)
Trade and other payables - related parties (Note 15)
Related companies (related by common shareholders and directors)

2014

6,969

8,048

2,925

5,986

Directors an ana e ent s ene ts
ri the years e ded 31 ecem er 2015 a d 2014, the ompa y had employee e e t e pe ses
paya le to their directors a d ma a eme t as elow.
(Unit: Thousand Baht)

Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

7.

2015

2014

14,642
677
15,319

18,020
665
18,685

Cash and cash equivalents
Cash
Bank deposits
Total

(Unit: Thousand Baht)

2015

2014

135
53,249
53,384

151
39,570
39,721

s at 31 ecem er 2015, a deposits i sa i acco ts a d ed deposits carried i terests etwee
0.13 a d 1.25 per a m (2014: etwee 0.38 a d 1.15 per a m).
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8.

9.

Current investment

s at 31 ecem er 2015, the ompa y had i ested i ed deposit with a mat rity o more tha 3 mo ths
totalli aht 0.2 millio (2014: aht 58 millio ). he ed deposit carried i terest at rates o 0.90 - 2.50
per a m (2014: 1.25 - 2.50 per a m).

Trade and other receivables

(Unit: Thousand Baht)

2015
Trade receivables - related parties (Note 6)
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
Total trade receivables - related parties
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful debts
Total trade receivables - unrelated parties, net
Total trade receivables - net
Other receivables
Accrued income - related party (Note 6)
Accrued income - unrelated parties
Retention receivables
Advance payments
Others
Total other receivables
Trade and other receivables - net

5,418

6,052

53
5,471

923
462
7,437

19,218

13,268

29,829
838
923
50,808
(684)
50,124
55,595

9,262
22,530
(115)
22,415
29,852

1,498
3,357
7,749
33
2,148
14,785
70,380

611
10,646
6,335
282
17,874
47,726

10. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

Cost
2015
Finished goods
Work in process
Total

2014

3,290
31
3,321
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2014
2,292
186
2,478

Reduce cost to net
realisable value
2015
2014
(2,219)
(2,219)

(1,943)
(1,943)

Inventories - net
2015
2014
1,071
31
1,102

349
186
535

161

ri the c rre t year, the compa y red ced cost o i e tories y aht 0.4 millio (2014: aht 0.5 millio ),
to re ect the et realisa le al e. additio , the ompa y re ersed the write-dow o cost o i e tories
y aht 0.1 millio (2014: aht 0.2 millio ), a d red ced the amo t o i e tories reco ised as
e pe ses d ri the year.

11. Restricted bank deposits

hese represe t 12 mo ths ed deposit o aht 6 millio pled ed with a a to sec re a o erdra ts
acility o aht 5 millio , a d a
ara tee acility aht 20 millio , 6 mo ths ed deposit o aht 1 millio
a d sa i s deposits o aht 2 millio pled ed with the a s to sec re the iss a ce o a
ara tee
ra ted y the a to the ompa y (2014: 6 mo ths ed deposit o aht 1 millio pled ed with the a s
to sec re the iss a ce o a
ara tee ra ted y a to the ompa y).

12. Property, building and equipment
Land

Building Computer
Building improvements equipment

(Unit: Thousand Baht)

Furniture fixtures
and office Tools and Motor
equipment equipment vehicles

Cost:
41,074 10,000
1 January 2014
21,978
9,185
14,250
Additions
2,207
1,277
578
Disposals
(3,092)
(941)
Transfer in (out)
18
(18)
Transferred asset type
41,074 10,000
31 December 2014
21,093
9,539
14,810
Additions
1,594
333
Disposals
(819)
(453)
41,074 10,000
31 December 2015
21,868
9,419
14,810
Accumulated depreciation:
- 6,918
1 January 2014
17,407
6,199
12,780
Depreciation for the year
2,663
500
1,005
201
Depreciation on disposals
(3,090)
(906)
- 7,418
31 December 2014
16,980
6,298
12,981
Depreciation for the year
2,822
500
1,059
162
Depreciation on disposals
(813)
(445)
- 7,918
31 December 2015
18,989
6,912
13,143
Net book value:
41,074 2,582
31 December 2014
4,113
3,241
1,829
41,074 2,082
31 December 2015
2,879
2,507
1,667
Depreciation for the year
2014 (Baht 0.6 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
2015 (Baht 9.2 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)

162

Total

24,299
24,299
24,299

10,209
27
(1,255)
8,981
8,981

106,696
4,089
(5,288)
24,299
129,796
1,927
(1,272)
130,451

355
355
8,100
8,455

8,021
1,476
(1,255)
8,242
374
8,616

51,325
6,200
(5,251)
52,274
13,017
(1,258)
64,033

23,944
15,844

739 77,522
365 66,418
6,200
13,017
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s at 31 ecem er 2015, certai e ipme t items ha e ee lly depreciated t are still i se.
he ori i al cost o those assets amo ted to appro imately aht 40.8 millio (2014: aht 32.0 millio ).
16 ecem er 2014, the ompa y e tered i to a operati lease a reeme t with a compa y to lease
e ipme t or a period o o e year. he mi im m lease i come arisi rom this a reeme t withi o e
year was appro imately aht 8.5 millio . 2015, the ompa y reco ised i come o aht 8.1 millio
(2014: aht 0.4 millio ) rom the lease o this e ipme t a d prese ted as i come i the stateme t o
comprehe si e i come. 22 a ary 2016, the ompa y has e tered i to a reeme ts or sale o
these e ipme t with two parties with a total price o aht 16.0 millio . s at 31 ecem er 2015,
the et oo al e o these e ipme t was ath 15.8 millio .

13. Intangible assets

he et oo al e o i ta i le assets as at 31 ecem er 2015 a d 2014 is prese ted elow.
(Unit: Thousand Baht)

Computer
Software
Cost:
1 January 2014
Additions
Transfer in (out)
31 December 2014
Additions
Write-off
31 December 2015
Accumulated amortisation:
1 January 2014
Amortisation for the year
31 December 2014
Amortisation for the year
Write-off
31 December 2015
Net book value:
31 December 2014
31 December 2015
Amortisation expense for the year
2014
2015

Software under
development

Total

12,277
358
891
13,526
12,511
(163)
25,874

891
(891)
-

13,168
358
13,526
12,511
(163)
25,874

7,925
2,524
10,449
3,237
(163)
13,523

-

7,925
2,524
10,449
3,237
(163)
13,523

3,077
12,351

-

3,077
12,351
2,524
3,237

s at 31 ecem er 2015, certai comp ter so tware has ee lly amortised t is still i se.
he ori i al cost o those assets amo ted to appro imately aht 11.1 millio (2014: aht 6.0 millio ).
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14. Withholding tax deducted at source
(Unit: Thousand Baht)

Year 2011
Year 2014
Year 2015
Total

2015

2014

5,440
4,227
9,667

4,527
5,440
9,967

he ompa y has re ested or a re d o the withholdi ta ded cted at so rce rom the e e e epartme t.
owe er, its et realisa le al e is s ect to the res lt o a ta a dit y the e e e o cials. he ma a eme t
elie es that the ompa y will recei e the re d i ll amo t i the t re.
23 ecem er 2015, the ompa y recei ed a re d o withholdi ta ded cted at so rce o the year 2011
o aht 4.5 millio rom the e e e epartme t.

15. Trade and other payables

Trade payables - related parties (Note 6)
Trade payables - unrelated parties
Accrued expenses - related parties (Note 6)
Accrued expenses - unrelated parties
Total trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

2015

2014

2,905
15,532
20
6,108
24,565

5,181
9,672
805
11,662
27,320

16. Provision for long-term employee benefits

ro isio or lo -term employee e e ts as at 31 ecem er 2015 a d 2014, which is compe satio s o
employees retireme t, was as ollows:
(Unit: Thousand Baht)

Defined benefit obligation at beginning of year
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Defined benefit obligation at end of year
Unrecognised transitional provisions
Provisions for long-term employee benefits at end of year
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2015

2014

7,813
986
360
9,159
9,159

7,605
894
309
(995)
7,813
(1,205)
6,608
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o -term employee e e t e pe ses i cl ded i the pro t or loss was as ollows:
(Unit: Thousand Baht)

Current service cost
Interest cost
Transitional liability recognised during the year
Total expense recognised in profit or loss
Line items under which such expenses are included in profit or loss
Cost of services
Administrative expenses

2015

2014

986
360
1,205
2,551

895
309
1,205
2,409

1,481
1,070

1,367
1,042

he ompa y e pects o payme t to e made or lo -term employee e e ts d ri the e t year.
s at 31 ecem er 2015, the wei hted a era e d ratio o the lia ilities or lo -term employee e e t
is 13 years (2014: 14 years).
ri cipal act arial ass mptio s at the al atio date were as ollows:

Discount rate
Future salary increase rate (depending on age)
Staff turnover rate

2015
(%per annum)

2014
(%per annum)

4.2
5.0 - 9.0
0 - 30.0

4.2
5.0 - 9.0
0 - 30.0

he res lt o se siti ity a alysis or si i ca t ass mptio s that a ect the prese t al e o the lo -term
employee e e t o li atio as at 31 ecem er 2015 are s mmarised elow:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Increas
(%)

Effect to obligation
(Thousand Baht)

1
1
6

(942)
1,264
(954)

Decrease Effect to obligation
(%)
(Thousand Baht)
1
1
6

1,706
(1,112)
1,154

17. Statutory reserve

rs a t to ectio 116 o the lic imited ompa ies ct .E. 2535, the ompa y is re ired to
set aside to a stat tory reser e at least 5 perce t o its et i come a ter ded cti acc m lated de cit
ro ht orward (i a y), til the reser e reaches 10 perce t o the re istered capital. he stat tory reser e
is ot a aila le or di ide d distri tio .
t prese t, the stat tory reser e has lly ee set aside.
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18. Expenses by nature

i i ca t e pe ses classi ed y at re are as ollows:

Employee expenses
Cost of sales, advertising media and services
Depreciation and amortisation
Consultant and management fee

(Unit: Million Baht)

2015

2014

59
242
16
3

75
186
9
5

19. Income tax

come ta e e t or the years e ded 31 ecem er 2015 a d 2014 are made p as ollows:
(Unit: Thousand Baht)

Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax benefit reported in the statement of comprehensive income

2015

2014

-

-

(1,487)
(1,487)

(3,143)
(3,143)

eco ciliatio etwee i come ta e e t a d the prod ct o acco ti pro t m ltiplied y the applica le
ta rate or the years e ded 31 ecem er 2015 a d 2014 is as ollow:
(Unit: Thousand Baht)

Accounting loss before tax
Applicable tax rate
Accounting loss before tax multiplied by applicable tax rate
Increase in temporary differences
Effects of:
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total
Income tax benefit reported in the statement of comprehensive income
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2015

2014

(11,346)
20%
(2,269)
(679)

(16,891)
20%
(3,378)
(164)

1,480
(19)
1,461
(1,487)

887
(488)
399
(3,143)
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he compo e ts o de erred ta assets are as ollows:

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Tax losses
Total

(Unit: Thousand Baht)

2015

2014

136
444
1,832
3,787
6,199

23
389
1,321
2,979
4,712

20. Promotional privileges

he ompa y has recei ed promotio al pri ile es rom the oard o estme t or the ma act re
o E terprise so tware, i ital co te t a d Em edded o tware, p rs a t to the promotio certi cate
o. 2911(7)/2555 iss ed o 20 ecem er 2012. ect to certai imposed co ditio s, the ta pri ile es
o the ompa y i cl des the ollowi :
- E emptio rom corporate i come ta o i come rom the promoted acti ities or a period o
8 years as rom the date o rst ear i operati i come (8 cto er 2013).
case that there are losses i c rred d ri the corporate i come ta e emptio period, the
ompa y is allowed to tilise the losses as a ded ctio a ai st et i come o t re years a ter
the e piry o the ta e emptio period t with a time limit o 5 years a ter that period.
- E emptio rom i come ta o di ide d paid to the shareholders rom the i come o the promoted
operatio d ri the corporate i come ta e emptio period.
- E emptio rom import d ty o machi ery as appro ed y the oard.
ri the year 2015, the ompa y has operated re e es di ided rom promoted operatio s
o aht 0.2 millio (2014: aht 0.5 millio ).

21. Earnings per share

asic loss per share is calc lated y di idi loss or the year (e cl di other comprehe si e i come)
y the wei hted a era e m er o ordi ary shares i iss e d ri the year.
alc latio o asic loss per share is prese ted elow:

Loss for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic loss per share (Baht/share)
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2015

2014

(9,858)
466,000
(0.021)

(13,748)
466,000
(0.030)
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22. Segment information

perati se me t i ormatio is reported i a ma er co siste t with the i ter al reports that are
re larly re iewed y the chie operati decisio ma er i order to ma e decisio s a o t the allocatio
o reso rces to the se me t a d assess its per orma ce.
or ma a eme t p rposes, the ompa y is or a ised i to si ess its ased o its prod cts a d
ser ices a d has three reporta le se me ts as ollows:
- ri ti media
- a a eme t o e e t
- i ital media
o operati se me ts ha e ee a re ated to orm the a o e reporta le operati se me ts.
he chie operati decisio ma er mo itors the operati res lts o the si ess its separately
or the p rpose o ma i decisio s a o t reso rce allocatio a d assessi per orma ce. e me t
per orma ce is meas red ased o operati pro t or loss a d total assets a d o a asis co siste t
with that sed to meas re operati pro t or loss a d total assets i the a cial stateme ts. owe er,
the ompa y a ci acti ities (i cl di
a ce costs a d a ce i come) a d i come ta es are
ma a ed o a compa y asis a d are ot allocated to operati se me ts.
he asis o acco ti or a y tra sactio s etwee reporta le se me ts is co siste t with that
or third party tra sactio s.
he ollowi ta les prese t re e e a d pro t i ormatio re ardi the ompa y a d its s sidiaries
operati se me ts or the years e ded 31 ecem er 2015 a d 2014, respecti ely.
(Unit: Thousand Baht)

Year ended 31 December 2015
Printing Management Digital Other
Total
media
of event media segment segments
Revenue from external customers
Inter-segment revenue
Interest revenue
Depreciation and amortisation
Income tax benefit
Segment profit (loss)
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40,453
737
178
2,249

155,367
233
(11,930)

120,827
35
3,541
(2,011)

8,806
504
12,302
1,211

325,453
772
504
16,254
(10,481)

Eliminations
of inter- Total
segment
revenues
(772)
(772)

325,453
504
16,254
1,487
(11,253)
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(Unit: Thousand Baht)

Year ended 31 December 2014

Eliminations
of inter- Total
Printing Management Digital Other
Total
media
of event
media segment segments segment
revenues
Revenue from external customers
Inter-segment revenue
Interest revenue
Depreciation and amortisation
Income tax benefit
Segment profit (loss)

41,931
1,051
319
1,136

161,203
321
(12,974)

71,650
135
2,327
(5,324)

793 275,577
1,186
1,117
1,117
8,724
5,757
1,555 (15,607)

- 275,577
(1,186)
1,117
8,724
3,143
(1,186) (16,793)

he ompa y is operated i haila d o ly. s a res lt, all o the re e es a d assets as re ected i these
a cial stateme ts pertai to the a oreme tio ed eo raphical reporta le.
or the year 2015, the ompa y has re e e rom 10 ma or c stomers i the amo t o aht 213 millio ,
arisi rom sales y ma a eme t o e e ts o aht 106 millio , di ital media o aht 103 millio a d
pri ti media o aht 4 millio (2014: aht 158 millio deri ed rom 10 ma or c stomers, arisi rom
sales y the ma a eme t o e e ts o aht 100 millio , di ital media o aht 57 millio a d pri ti media
o aht 1 millio ).

23. Provident fund

he ompa y a d its employees ha e oi tly esta lished a pro ide t d i accorda ce with the ro ide t
d ct .E. 2530. Employees a d the ompa y co tri te to the d mo thly at the rate o 3 a d 5
perce t o asic salary. he d a d e e t will e paid to employees po termi atio i accorda ce
with the d r les.
he co tri tio s or the year 2015 amo ti to appro imately aht 1.3 millio (2014: aht 1.8 millio )
were reco ised as e pe ses.

24. Dividends paid

i ide ds declared i the year e ded 31 ecem er 2014 co sist o :
Dividends
Final dividends for 2013

Approved by
Annual General Meeting of
the shareholders on
28 March 2014
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Dividends
(Thousand Baht)

11,650

Dividend per share
(Baht)

0.025
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25. Commitments and contingent liabilities

25.1 Operating lease and service commitments
he ompa y has e tered i to operati lease a reeme ts i respect o the lease o wareho se space,
motor ehicles a d ser ice a reeme ts. he term o a reeme ts is e erally 1 year.
hese a reeme ts are o -ca cella le.
s at 31 ecem er 2015, mi im m lease payme ts, paya le withi 1 year, re ired der these
a reeme ts were aht 10.8 millio (2014: aht 9.4 millio ).
25.2 Guarantees
s at 31 ecem er 2015, there were o tsta di a
ara tees o appro imately aht 2.6 millio iss ed
y a s o ehal o the ompa y i respect o certai per orma ce o ds as re ired i the ormal
co rse o si ess. hese i cl ded letters o ara tee amo ti to aht 2.3 millio to ara tee te der
o er a d aht 0.3 millio to ara tee electricity se.
s at 31 ecem er 2014, there were o tsta di a
ara tees o appro imately aht 0.3 millio iss ed
y a s o ehal o the ompa y i respect o certai per orma ce o ds as re ired i the ormal
co rse o si ess to ara tee electricity se.

26. Financial instruments

26.1 Financial risk management
he ompa y s a cial i str me ts, as de ed der hai cco ti ta dard o.107 i a cial
str me ts: isclos re a d rese tatio s , pri cipally comprise cash a d cash e i ale ts, c rre t i estme ts,
trade a d other recei a les, restricted a deposits a d trade a d other paya les. he a cial ris s
associated with these a cial i str me ts a d how they are ma a ed is descri ed elow.
Credit risk
he ompa y is e posed to credit ris primarily with respect to trade acco ts recei a le a d other
recei a le. he ompa y ma a es the ris y adopti appropriate credit co trol policies a d proced res
a d there ore does ot e pect to i c r material a cial losses. additio , the ompa y does ot ha e
hi h co ce tratio s o credit ris si ce it has a lar e c stomer ase. he ma im m e pos re to credit
ris is limited to the carryi amo ts o recei a les a d other recei a le as stated i the stateme t
o a cial positio .
Interest rate risk
he ompa y s e pos re to i terest rate ris relates primarily to its cash at a s with i terest eari .
owe er, si ce most o the ompa y s a cial assets a d lia ilities ear oati i terest rates or ed
i terest rates which are close to the mar et rate, the i terest rate ris is e pected to e mi imal.
i i ca t a cial assets a d lia ilities classi ed y type o i terest rate are s mmarised i the ta le
elow, with those a cial assets a d lia ilities that carry ed i terest rates rther classi ed ased o
the mat rity date, or the reprici date i this occ rs e ore the mat rity date.

170

รายงานประจำาปี 2558 บริษทั เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

(Unit : Million Baht)

As at 31 December 2015
Effective
interest rate
(% p.a.)

Fixed interest rate Floating Non-interest
Total
within 1 year interest rate bearing
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions
Financial liabilities
Trade and other payables

0.2
7.0
7.2

53.3
2.4
55.7

0.1
70.4
70.5

53.4
0.2
70.4
9.4
133.4

0.13 - 1.25
0.9 - 2.5
0.5 - 1.2

-

-

24.6
24.6

24.6
24.6

-

(Unit : Million Baht)

As at 31 December 2014
Fixed interest rate Floating Non-interest
Total
within 1 year interest rate bearing
Financial Assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions
Financial liabilities
Trade and other payables
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Effective
interest rate
(% p.a.)

58.4
1.0
59.4

39.6
39.6

0.1
47.7
47.8

39.7
58.4
47.7
1.0
146.8

0.4 - 1.2
1.3 - 2.5
1.6

-

-

27.3
27.3

27.3
27.3

-
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Foreign currency risk
he ompa y co siders itsel o orei c rre cy ris eca se it has ew tra sactio s that are
de omi ated i orei c rre cy. he ompa y there ore does ot e ter i to orward e cha e co tracts.
he ala ces o a cial assets a d
s mmarised elow.
Foreign currency

US dollar

a cial lia ilities de omi ated i orei

Financial assets
as at 31 December
2015
2014

3,745

7,490

Financial liabilities
as at 31 December
2015
2014

-

12,632

c rre cy are

Average exchange rate
as at 31 December
2015
2014
(Baht per 1 foreign currency unit)
35.8295

32.9187

26 2 Fair al es o nancial instr ents
air al e is the amo t or which a asset ca e e cha ed or a lia ility settled etwee
owled ea le, willi parties i a arm s le th tra sactio . he air al e is determi ed y re ere ce to
the mar et price o the a cial i str me ts or y si a appropriate al atio tech i e, depe di
o the at re o the i str me t.
i ce the ma ority o the ompa y s a cial i str me ts are short-term i at re, their air al e is ot
e pected to e materially di ere t rom the amo ts prese ted i the stateme ts o a cial positio .

27. Capital management

he primary o ecti e o the ompa y s capital ma a eme t is to e s re that it has a appropriate
a cial str ct re i order to s pport its si ess a d ma imise shareholder al e. s at 31 ecem er 2015,
the ompa y s de t-to-e ity ratio was 0.2:1 (2014: 0.2:1).
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28. Reclassifications

ertai acco ts i the stateme t o a cial positio as at 31 ecem er 2014 ha e ee reclassi ed
to co orm to the c rre t year s classi catio with o e ect to pre io sly reported pro t or loss or
share holders e ity. i ce there was o e ect to the stateme t o a cial positio as at 1 a ary 2014,
comparati e res ha e ot ee prese ted.
he reclassi catio s are as ollows:

(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2014
As reclassified
Other current assets
Withholding tax deducted at source

3,369
9,967

As previously reported
8,808
4,528

29. Approval of financial statements

hese a cial stateme ts were a thorised or iss e y the ompa y s oard o irectors o 23 e r ary 2016.
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