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MESSAGE FROM CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ผู้บริโภคต้องการรับข่าวสารที่ทันสมัยและถูกต้องแม่นยำในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้นล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน
ผลจากความเปลี่ยนแปลงนี้เองเห็นได้ชัดว่าการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง สื่อ New Media เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ
อย่างมากในโลกของธุรกิจ รวมถึงมีความจำเป็นต่อบุคคลทั่วไปด้วย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ARIP เล็งเห็น
ถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นสื่อกลางให้ ธุรกิจ และผู้บริโภค ทั้งที่เป็นองค์กร และประชาชนทั่วไป ด้วยสื่อต่างๆ
และข่าวสารเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ 
	
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ARIP จึงได้ทำการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างทั่วถึง โดยสร้างช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
ให้ก้าวทันกับโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในทุกขณะ ARIP ยังมีการพัฒนาผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออินเทอร์แอ็กทีฟ โดยใช้เนื้อหาต่างๆ
ทั้งใน ด้านธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจต่อไป
ในปี 2553 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ ARIP เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย อาทิ
การเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นครั้งแรกเพื่อระดมทุนในการขยายฐานธุรกิจการดำเนินงานให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป และ
ทัง้ นี้ ARIP ยังมีการขยายการให้บริการ โดยเพิม่ การจัดงานแสดงสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้า CEMart (Consumer Electronics
Mart) ในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทได้วางแผนที่จะปรับสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเข้าสู่สื่อสมัยใหม่ในลักษณะ Digital Format
โดยจัดทำระบบค้นหา Content Management และระบบ Digital Right Management เพื่อให้บริการด้านการสืบค้น
และปรับการแสดงผลให้เหมาะกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านไอที
ที่เกิดขึ้น โดยทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงสุดให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
				

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
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To Shareholders
Over the past decade has seen a rapid change in the development of information technology (IT). IT has been
regarded as a vital tool for the enhancement of operations and efficiency of organizations, either private or government, as
well as for personal development. This has resulted in an increasing need to obtain more timely and accurate
information. The evolution of technology and media has enabled people to access information and news through a
wider variety of channels such as traditional print media, radio and television, electronic and new media. Technology,
therefore, plays an important role in the business world and is essential to the fulfillment of individual roles and duties.
ARIP Public Company Limited (ARIP) has envisioned an opportunity to be a medium for businesses and consumers,
both corporate and individual by providing media, news and information in order to meet the needs of modern
consumers. 
With its strong determination and commitment, ARIP has customized business models to cover the needs of all
sectors of consumers through the establishment of new and fully integrated channels to effectively reach targeted
customers. In keeping up with the changing world of technology, ARIP has integrated the company’s various media
such as print media, exhibitions, seminars, digital and interactive media. Meanwhile, it continues to add value to its
contents and knowledgebase in business, management, marketing and IT to persistently expand its potential and
growth.  
For ARIP, 2010 has been a time of tremendous change as there were several important events including the
company’s listing on the Market for Alternative Investment (MAI), Stock Exchange of Thailand to mobilize funds to
finance its business expansion and growth. Moreover, ARIP has extended its services to include consumer electronic
equipment exhibitions - CEMart (Consumer Electronics Mart). In the near future, the company has a plan and mission
to transform its entire print media into digital format by implementing Content Management system and Digital Right
Management system. It aims to facilitate information search as well as result displays to be compatible with all types
of electronic devices in line with the changing IT trends. ARIP is confident that it would be able to maintain a continuous
growth and is committed to generate highest possible returns to its investors and shareholders.

(Mr. Manu  Leopairote)
Chairman of the Board
ARIP Public Company Limited
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MESSAGE FROM EXECUTIVE CHAIRMAN
& GENERAL MANAGER
สารจากประธานกรรมการบริหาร
และผู้จัดการทั่วไป
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้สร้างให้เกิดทั้งโอกาส และความท้าทาย ในทุกอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ผู้บริโภค
มีความตื่นตัวสูงในการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย เกือบจะทันที เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
หรือ “ARIP” ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นสื่อกลางให้ธุรกิจ และผู้บริโภค ทั้งที่เป็นองค์กร และประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์ จาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากที่สุด โดยมุ่งมั่นผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับยุคสมัย และวิถีชีวิต (Lifestyle) ของคนในยุคปัจจุบัน
ผ่านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ (New Media) 
สำหรับปี 2553 ความผันผวนทางการเมือง และความเปราะบางของเศรษฐกิจทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ
การลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้   โดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี   อย่างไรก็ตาม  
บริษทั เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตสูก่ ารเป็นบริษทั มหาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รบั อนุญาตให้เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ MAI และเริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 2 ธันวาคม 2553
ด้านการดำเนินงาน   ปีที่ผ่านมา ARIP ได้เดินหน้าปรับเนื้อหา และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความสนใจ และช่องทางการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร โดยเข้าสู่สื่อสมัยใหม่ในลักษณะ Digital Format ในหลากหลาย
รูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจบริการจัด และบริหารงานแสดงสินค้า งานสัมมนา และกิจกรรมทางการตลาด  
ตลอดจนการบริการออกแบบ และจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน
ด้ ว ยการปรั บ ตั ว รั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ทำให้ ผ ลประกอบการ ของ 

เออาร์ไอพี ในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมประจำปี
2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 287.08 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 27.07 และ
ร้อยละ 175.09 ตามลำดับ 
ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ตลอดจนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 

(นายแจ็ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
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ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
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To Shareholders
The speed of change in technology has presented everyone and every industry with both opportunities and
challenges. Nowadays, consumers are highly alert in obtaining up-to-the-minute information and news, almost
immediately after an incident occurs. ARIP Public Company Limited (ARIP) has dedicated to be a medium for
businesses and consumers, both corporate and individual so as to help them make the most of such changes. ARIP
is committed to develop contents relevant to changed behaviors and lifestyles of modern people through various
available media such print, broadcast media, electronic and new media.
In 2010, the political fluctuation and weaken world economy had inevitably exerted negative impact on
investment atmosphere and Thai economy as a whole, particularly during the first half of the year. Nevertheless, ARIP
has matured to become a full-fledged public company limited as it was approved to be a listed company in the
Market for Alternative Investment (MAI), Stock Exchange of Thailand. It conducted its first-day trade on 2nd
December 2010.
In terms of business operation, the past year has seen ARIP continue to adjust its contents and media to cater for
altered interest and channel in acquiring information and news among its target groups by entering various digital-format
media. In addition, ARIP has expanded its services in organizing and managing trade fairs, exhibitions, seminars and
events, as well as providing design and various media production for both private and government customers.
The relentless adaptation of ARIP’s executives and staff has rendered the company to achieve a satisfactory
financial result last year, especially an extraordinary net profit growth rate. ARIP’s consolidated financial statement for
the year 2010 showed that the company has consolidated revenues of Baht 287.08 million and net profit of Baht 40.35
million, an increase of 27.07% and 175.09% respectively, compared to the result in 2009.
On behalf of the Executive Board, we would like to express our sincere gratitude to investors who have
demonstrated confidence and trust in the company by becoming ARIP’s shareholders, as well as all of the customers
and business partners who constantly provide support to the company.

(Mr. Jack, Min Intanate)
Executive Chairman
ARIP Public Company Limited

(Mr. Pathom Indarodom)
General Manager
ARIP Public Company Limited
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BOARD
OF
DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
การศึกษา :

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกี้ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร/ โครงการ : 

• Director Certification Program (DCP) (2003)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2001)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บมจ. เอสวีโอเอ
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ปตท.เคมิคอล
บมจ. ไทยโอเลฟินส์
บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ
บมจ. ปตท.

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2547-2552
2542-2547
2542-2547
2542-2547

Educations :

นายมนู  เลียวไพโรจน์   อายุ  67 ปี
ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) - ไม่มี จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Mr. Manu Leopairote   Age 67 Years 
Chairman of the Board

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) -noneDuration of Directorship 1 Year (Jan 2010 – Present)

• Doctor of Philosophy in  Business Administration, Thammasat University 
• A Master of Science in Economics, University of Kentucky, U.S.A. 
• A Bachelor of Economics (Honors), Thammasat University

Certificate :

• Director Certification Program (DCP) (2003)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2001)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited
• SVOA Public Company Limited
• Thai oil Public Company Limited

• PTT Public Company Limited
• Thai Olefin Public Company Limited
• National Petrochemical
Public Company Limited
• PTT Public Company Limited

Chairman of the Board
Independent Director &
Chairman of Audit Committee
Independent Director &
Chairman of Audit Committee
Director
Chairman of the Board
Chairman of the Board

Jan 2010-Present
2009- Present

Chairman of the Board

1999-2004

1999- Present

2004-2009
1999-2004
1999-2004

การศึกษา :

• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

บมจ. เออาร์ไอพี
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บมจ. ไอที ซิตี้
บจ. คอร์ แอนด์ พีค
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ   อายุ  56 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Educations :

Mr. Min Intanate   Age 56 Years
Director & Executive Chairman

Certificate :

สัดส่วนการถือหุ้น  (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 45.64%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (2532 – ปัจจุบัน)

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 45.64%
Duration of Directorship 22 Years (1989 – Present)
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•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการและประธานบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการ

2532-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

• Honorary Doctorate Degree of Science (Information Technology for Management), 
MahasaraKham University
• Honorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural 
Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
• Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology, Taiwan
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

5 Years’ work experience :
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIP Public Company Limited
ABIKS Development Co., Ltd.
D&B (Thailand) Co., Ltd.
National Credit Bureau Co., Ltd.
IT City Public Company Limited
Core & Peak Co., Ltd.
Business Online Public Company Limited
Advanced Research Group Co., Ltd.

Director & Executive Chairman
Director
Chairman of the Board
Director
Director & Executive Chairman
Director
Director & Executive Chairman
Director

1989-Present
2008-Present
2006-Present
2000-Present
1996-Present
1995-Present
1995-Present
1987-Present

ARIP Public Company Limited 2010 Annual Report

การศึกษา :

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บมจ. ไอที ซิตี้
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
บจ. โปรแมเนจเมนท์โซลูชั่น
บจ. โปรมัลติเซอร์วิส
บจ. โปรบิซิเนสดีเวลล็อปเมนต์
บจ. เอเน็ต
บจ. แอดวานซ์ ออดิตติ้ง

กรรมการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2539-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน

Educations : 

• Bachelor Degree of Economics and Business Administration, Kasetsart University

Certificate :

นายชาญชัย บุณยสุรกุล   อายุ  50 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.03%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี (2539 – ปัจจุบัน)

Mr. Chanchai Boonyasurakul   Age 50 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 0.03%
Duration of Directorship 15 Years (1996 – Present)

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

5 Years’ work experience :
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIP Public Company Limited
IT City Public Company Limited
Advanced Research Group Co., Ltd.
Pro Management Solution Co., Ltd.
Pro Multi-service Co., Ltd.
Pro Business Development Co., Ltd.
Anet Co., Ltd.
Advanced Auditing Co., Ltd.

Director
Company Secretary
Director
Director
Director
Director
Director
Director

1996-Present
2002-Present
1996-Present
1996-Present
1996-Present
1996-Present
1995-Present
1993-Present

การศึกษา :

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดบรู๊ค, อ๊อกซ์ฟอร์ดบรู๊ค, สหราชอาณาจักร

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2006)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
บมจ. เอสวีโอเอ
บจ. เอเซิร์ทส์
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
บจ. เคพเพล คอมมิวนิเคชัน (ประเทศไทย)  
บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)  

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ

ม.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2544-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน

Educations :

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง   อายุ  44  ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Mr. Wilson Teo Yong Peng   Age 44 Years
Director

Shareholding Proportion  (As of Feb 7, 2011) -noneDuration of Directorship 1 Year (Jan 2010 – Present)

• ASEP, Advanced Senior Executive Program, SASIN/Kellogg School of Management 
of Northwestern University (U.S.A.)
• MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K.)
• FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) 
• FCPA, Fellow of The Institute of Certified Public Accountants of  Singapore 
• FCPA, Fellow of The institute of Certified Public Accountants of Australia
• IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)

Certificate :

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

5 Years’ work experience :
•
•
•
•
•
•
•

ARIP Public Company Limited
Asys Computer Co., Ltd.
ABIKS Development Co., Ltd.
Business Online Public Company Limited
SVOA Public Company Limited
Acerts Co., Ltd.
Advanced Research Group Co., Ltd.

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Jan 2010-Present
2009-Present
2008-Present
2006-Present
2002-Present
2001-Present
2000-Present
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รายงานประจำ�ปี 2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

BOARD
OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
การศึกษา :

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

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ. ดีทู ซิสเต็มส์
บจ. คอร์แอนด์พีค
บจ. เออาร์ไอที
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ. เอเน็ต
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ม.ค.2553-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน

Educations :

นายประยูร รัตนไชยานนท์    อายุ  47 ปี
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.07%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี (ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont   Age 47 Years 
Director
Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 0.07%
Duration of Directorship 1 Year (Jan 2010 – Present)

• MBA (Operation Management), University of Scranton, U.S.A.
• Bachelor of Commerce, Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat University

Certificate :

• Director Accreditation Program (DAP) (2004)

5 Years’ work experience :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIP Public Company Limited
ABIKS Development Co., Ltd.
D2Systems Co., Ltd.
Core & Peak Co., Ltd.
ARIT Co., Ltd.
Business Online Public Company Limited
Anew Corporation Ltd.
Anet Co., Ltd.
Advanced Research Group Co., Ltd.

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Financial Controller

Jan 2010-Present
2008-Present
2008-Present
1999-Present
1999-Present
1997-Present
1995-Present
1995-Present
1994-Present

การศึกษา :

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

• บมจ. เออาร์ไอพี         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป         2547-ปัจจุบัน

Educations : 

• Master of Science in Computer Engineering, Assumption University

Certificate :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited   Director & General Manager   2004-Present

นายปฐม อินทโรดม   อายุ  39 ปี
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.02%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (2547 – ปัจจุบัน)

Mr. Pathom Indarodom   Age  39 Years
Director & General Manager

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 0.02%
Duration of Directorship 7 Years (2004 – Present)
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การศึกษา :

• ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง  Indiana University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะการเงินการคลัง  Indiana University สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :
•
•
•
•
•
•

Director Certification Program (DCP) (33/2003)
Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
The Role of the Chairman Program (RCP) (5/2001)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
Charter Director Class (CDC) (3/2008) 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บจ. ลีซอิท
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง
บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ก.ย.2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน

Educations :

• Master of Business Administration (Finance), Indiana University, U.S.A.
• Bachelor of Finance (Honors), Indiana University, U.S.A.

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ   อายุ  70 ปี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Certificate :

Mr. Prakob Visitkitjakarn   Age  70 Years
Independent Director &
Chairman of Audit Committee

5 Years’ work experience : 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  -noneDuration of Directorship 2 Years (Sep 2009 – Present)

•
•
•
•
•
•

Director Certification Program (DCP) (33/2003)
Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
The Role of the Chairman Program (RCP) (5/2001)
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
Charter Director Class (CDC) (3/2008)

• ARIP Public Company Limited

Independent Director &
Sep 2009-Present
Chairman of Audit Committee   
• Lease IT Co. ,Ltd.
Director
2008-Present
• Siam City Cement Public Company Limited Independent Director &
1999-Present
Chairman of Audit Committee
• Sri Trang Agro-Industry
Independent Director &
1997-Present
Public Company Limited
Chairman of Audit Committee

การศึกษา :

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน  สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

• บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8ว
• ทำเนียบรัฐบาล รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสาน
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

ก.ย. 2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-2551
2548-2549

Educations : 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์   อายุ  36 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

Mr. Narit Therdsteerasukdi   Age 36 Years
Independent Director & 
Audit Committee Member

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  -noneDuration of Directorship 2 Years (Sep 2009 – Present)

• M.A. (Economics), Boston University U.S.A.
• Bachelor of Economics (2nd Class Honor), Chulalongkorn University
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

Certificate :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited Independent Director &
Audit Committee Member   
• Office of the Board of
Director, Economic and Investment
Investment (BOI)
Strategy Division, Investment Strategy
and Policy Bureau   
• Office of the Board of
Executive Assistant to the Secretary
Investment (BOI)
General of BOI   
• The Prime Minister’s Office
Deputy Director, National One Tambol
			
One Product Coordination Office   

Sep 2009-Present
2008-Present
2006-2008
2005-2006				

15

รายงานประจำ�ปี 2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

BOARD
OF DIRECTORS
คณะกรรมการบริษัท
การศึกษา :

• แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :
•
•
•
•
•
•

Director Accreditation Program (DAP) (2010)
Audit Committee Program (ACP) (2009
Monitoring Fraud Risk Management (2010)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
Monitoring the Internal Audit Function (2010)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•

นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร)   อายุ  47  ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน)

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name ; Srivichit)   Age  47  Years
Independent Director &
Audit Committee Member

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  -noneDuration of Directorship 2 Years (Sep 2009 – Present)
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บมจ. เออาร์ไอพี
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิสัญญีแพทย์

2552-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2549- 2551

Educations : 

• Medical Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat University 

Certificate
•
•
•
•
•
•

Director Accreditation Program (DAP) (2010)
Audit Committee Program (ACP) (2009
Monitoring Fraud Risk Management (2010)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
Monitoring the Internal Audit Function (2010)
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited
			
• Bhumibol Adulyadej Hospital
• Bhumibol Adulyadej Hospital
			
• Bhumibol Adulyadej Hospital
			
• Bhumibol Adulyadej Hospital

Independent Director &
Audit Committee Member
Head of  Anesthesiology Department
Chairman of  the Board of
Education Quality Assurance.  
Vice Chairman of
Risk Management Committee   
Anesthetist

Sep 2009 - Present
2008-Present
2006-Present
2006-Present
2006-2008
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EXECUTIVE
COMMITTEE
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา :

• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology ประเทศไต้หวัน

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
•
•
•
•
•
•
•
•

บมจ. เออาร์ไอพี
บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บมจ. ไอที ซิตี้
บจ. คอร์ แอนด์ พีค
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์
บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ   อายุ  56 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Educations :

Mr. Min Intanate   Age 56 Years
Director & Executive Chairman

Certificate :

สัดส่วนการถือหุ้น  (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 45.64%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (2532 – ปัจจุบัน)

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 45.64%
Duration of Directorship 22 Years (1989 – Present)

กรรมการและประธานบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการ

2532-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2539-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2530-ปัจจุบัน

• Honorary Doctorate Degree of Science (Information Technology for Management), 
MahasaraKham University
• Honorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural 
Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
• Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology, Taiwan
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

5 Years’ work experience :
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIP Public Company Limited
ABIKS Development Co., Ltd.
D&B (Thailand) Co., Ltd.
National Credit Bureau Co., Ltd.
IT City Public Company Limited
Core & Peak Co., Ltd.
Business Online Public Company Limited
Advanced Research Group Co., Ltd.

Director & Executive Chairman
Director
Chairman of the Board
Director
Director & Executive Chairman
Director
Director & Executive Chairman
Director

1989-Present
2008-Present
2006-Present
2000-Present
1996-Present
1995-Present
1995-Present
1987-Present

การศึกษา :

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

• บมจ. เออาร์ไอพี         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป         2547-ปัจจุบัน

Educations : 

• Master of Science in Computer Engineering, Assumption University

Certificate :

• Director Accreditation Program (DAP) (2010)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited   Director & General Manager   2004-Present

นายปฐม อินทโรดม   อายุ  39 ปี
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป 

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.02%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (2547 – ปัจจุบัน)

Mr. Pathom Indarodom   Age  39 Years
Director & General Manager

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011) 0.02%
Duration of Directorship 7 Years (2004 – Present)
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EXECUTIVE
COMMITTEE
คณะผู้บริหาร
การศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร/ โครงการ :

• Company Secretary Program (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

• บมจ. เออาร์ไอพี   รองผู้จัดการทั่วไป   2547-ปัจจุบัน

Educations : 

• Master of Business Administration (Advertisement), Ramkhamhang University

Certificate :

• Company Secretary Program (2010)

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited   Deputy General Manager   2004-Present

นายชาคริต วงศ์แก้ว   อายุ  48  ปี
กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.03%
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 7 ปี (2547 – ปัจจุบัน)

Mr. Chakrit Wongkaew   Age  48 Years
Executive Director

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  0.03%
Duration of Executive 7 Years (2004 – Present)

การศึกษา :

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี   
• บจ.ทรัยคาสท์   
• บมจ. เออาร์ไอพี   

รองผู้จัดการทั่วไป   
2551-ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการทีวี    ก.พ.-ก.ค.2550
รองผู้จัดการทั่วไป   
2537-  2549

Educations : 

• Bachelor of Engineering (Electronics),  King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited Deputy General Manager
• Tri Cast Co., Ltd.
TV Production Manager
• ARIP Public Company Limited Deputy General Manager

นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช   อายุ  41  ปี
กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (2551 – ปัจจุบัน)

Mr. Prasit Worachatrawanit   Age  41 Years
Executive Director

Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  -noneDuration of Executive 3 Years (2008 – Present)
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2008-Present
Feb-Jul 2007
1994-2006
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การศึกษา :

• ปริญญาโท การตลาด/ บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :

• บมจ. เออาร์ไอพี   ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป   2547-ปัจจุบัน

Educations :

• Master of Marketing/ Business Administration, Bangkok University

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited   Assistant General Manager   2004-Present

นายมารุจ เทวบุญ   อายุ  40  ปี
กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) -ไม่มีจำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1 ปี (2553 – ปัจจุบัน)

Mr. Marut Teawarboon   Age  40 Years
Executive Director

Shareholding Proportion  (As of Feb 7, 2011)  -noneDuration of Executive 1 Year (2010 – Present)

การศึกษา :

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)/ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี  
• บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช

รองผู้จัดการทั่วไป   
2548-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 2539-2548

Educations :

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

5 Years’ work experience :

• ARIP Public Company Limited
• Advanced Research Group Co., Ltd.

Deputy General Manager
Assistant Financial Director

2005-Present
1996-2005

นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์   อายุ  43  ปี
กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 7 ก.พ. 2554) 0.02%
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 6 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

Miss Pornpavee Sahawathanapong Age  43 Years
Executive Director
Shareholding Proportion (As of Feb 7, 2011)  0.02%
Duration of Executive 6 Years (2005 – Present)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
			
					

			
งบการเงินรวม 		
			
2553
2552
2551
สินทรัพย์รวม				
257.94 131.51 160.54
หนี้สินรวม				
39.63
34.03
47.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
218.31
97.48 112.97
รายได้รวม				
287.08 225.92 286.59
กำไรขั้นต้น				
113.06
85.81 109.57
กำไรสุทธิ				
40.35
14.67
28.06
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)				
39.48
38.13
38.35
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)				
14.06
6.49
9.79
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)			
20.72
10.05
17.79
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)		
25.56
13.94
28.36
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
4.70
1.96
1.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)			
0.18
0.35
0.42
ข้อมูลต่อหุ้น						
(2) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
0.14
25.29
48.38
จำนวนหุ้นสามัญ-ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)
450.40
0.58
0.58
(3) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)				
0.25 100.00 100.00
(4) เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)				
37.46
63.80
0.00
(5) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)				
0.13 110.00
0.00
(1) ARiP

(1)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
2551
257.94 131.51 161.66
39.63
34.03
47.48
218.31
97.48 114.19
287.08 226.05 287.14
113.06
85.83 109.63
40.35
13.45
27.60
39.48
14.06
20.72
25.56
4.70
0.18

38.14
5.95
9.18
12.71
1.95
0.35

38.37
9.61
17.36
27.49
2.04
0.42

0.14
450.40
0.25
37.46
0.13

23.20
0.58
100.00
63.80
110.00

47.58
0.58
100.00
0.00
0.00

มีบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส จำกัด ซึ่ง ARiP ถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์
(2) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี
(3) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ARiP ได้เปลี่ยนแปลงราคาพาร์จากเดิม 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น
(4) ในปี 2553 เงินปันผลจ่าย 37.46 ล้านบาท ประกอบด้วย	
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2553 หุ้นละ 17.50 บาท (ราคาพาร์ หุ้นละ 100 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน
780,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 13.65 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2553 และจากกำไรสะสม หุ้นละ 0.033 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท)
สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 312,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 10.30 ล้านบาท
- เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด ไตรมาส 3-4 ปี 2553 หุ้นละ 0.03 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 450,400,000 หุ้น
รวมเป็นเงิน 13.51 ล้านบาท (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554)
(5) เงินปันผลต่อหุ้นคำนวณโดยการหารเงินปันผลจ่ายสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี
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SUMMARY OF
FINANCIAL INFORMATION
For the year ending of December 31
			
					

			
Consolidated
			
2010
2009
2008
Total Assets				
257.94 131.51 160.54
Total Liabilities				
39.63
34.03
47.56
Shareholders’ Equity				
218.31
97.48 112.97
Total Revenue				
287.08 225.92 286.59
Gross Profit				
113.06
85.81 109.57
Net Profit				
40.35
14.67
28.06
Financial Ratio						
Gross Profit Margin (%)				
39.48
38.13
38.35
Net Profit Margin (%)				
14.06
6.49
9.79
Return on Assets (%)				
20.72
10.05
17.79
Return on Equity (%)				
25.56
13.94
28.36
Current Ratio (times)				
4.70
1.96
1.99
Debt to Equity Ratio (times)				
0.18
0.35
0.42
Information per share (Baht)						
(2) Basic Earnings per share				
0.14
25.29
48.38
Number of shares-Issued and paid up (share: Million)
450.40
0.58
0.58
(3) Par value per share (Baht)				
0.25 100.00 100.00
(4) Dividend Payment (Million Baht)			
37.46
63.80
0.00
(5) Dividend per share (Baht)				
0.13 110.00
0.00
(1)

2010
257.94
39.63
218.31
287.08
113.06
40.35

(Unit : Million Baht)
The Company
2009
2008
131.51 161.66
34.03
47.48
97.48 114.19
226.05 287.14
85.83 109.63
13.45
27.60

39.48
14.06
20.72
25.56
4.70
0.18

38.14
5.95
9.18
12.71
1.95
0.35

38.37
9.61
17.36
27.49
2.04
0.42

0.14
450.40
0.25
37.46
0.13

23.20
0.58
100.00
63.80
110.00

47.58
0.58
100.00
0.00
0.00

(1) ARIP has a 100% owned subsidiary, named A.R. Business Press Co., Ltd. On February 2, 2010 this subsidiary has completed the liquidation

registered with the Ministry of Commerce.

(2) 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.

(3) On 16 July 2010, The par value of the Company’s ordinary share has been changed from 100 Baht per share to 0.25 Baht each.
(4) In 2010 dividend payment is 37.46 million Baht details as follows:-

- Interim dividend on operating results for the 1st quarter of 2010 is 17.50 Baht per share (par value of 100 Baht) for ordinary shares 780,000 shares,
or a total 13.65 million Baht.
- Interim dividend on operating results for the 2nd quarter of 2010 and from retained earnings is 0.033 Baht per share (par value of 0.25 Baht) for
ordinary shares 312,000,000 shares, or a total 10.30 million Baht.
- Dividend on operating results for the 3rd & 4th quarter of 2010 is 0.03 Baht per share (par value of 0.25 Baht) for ordinary shares 450,400,000
shares, or a total 13.51 million Baht. (It was approved by the board of directors on 25 February 2011, however, it is subject to Annual General
Meeting 2011)
(5) 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.

21

รายงานประจำ�ปี 2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2553
การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สำหรับปี 2549 – 2553 (งบการเงินรวม)
(หน่วย : พันบาท )

รายได้รวม
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2549		

2550		

2551		

2552		

2553

322,540		
2,874		
158,892		
71,450		

307,864		
13,464		
154,893		
84,913		

286,588		
28,058		
160,536		
112,971		

225,921		
14,669		
131,515		
97,480		

287,085
40,353
257,941
218,311

รายได้รวมปี 2553

3%

รายได้รวมปี 2552

2%

26%
71%

33%
65%

สื่อสิ่งพิมพ์
การจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น
สื่อสิ่งพิมพ์
การจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น
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REVENUE
COMPARISONS 2010
Financial Comparison for the year 2006–2010 (Consolidated)
(UNIT : Thousand Baht)

Total Revenue
Net Profit after Tax
Total Assets
Equity

2006		

2007		

2008		

2009		

2010

322,540		
2,874		
158,892		
71,450		

307,864		
13,464		
154,893		
84,913		

286,588		
28,058		
160,536		
112,971		

225,921		
14,669		
131,515		
97,480		

287,085
40,353
257,941
218,311

Total Revenue for the Year 2010

3%

Total Revenue for the Year 2009

2%

26%
71%

33%
65%

Printing
Event and Expo
Digital and Other Media
Printing
Event and Expo
Digital and Other Media
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-mail address
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์
2. การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา
3. สื่อดิจิตอลและสื่ออื่น
0107553000051
0-2642-3400
0-2641-2331
www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 บาท
112,600,000 บาท
0.25 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน 450,400,000 หุ้น

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้สอบบัญชี
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 596-9000, +66 (0) 2 229-2888
โทรสาร : +66 (0) 2 832-4994 – 6
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
อาคารเลครัชดา ชั้น 33
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 264 0777
โทรสาร : +66 (0) 2 264 0789-90
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เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมาก
ที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอล
และสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Contents) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของ
บริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้

•

สื่อสิ่งพิมพ์ : รักษาความเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารไอที และขยายการเติบโตไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสาร
		 เชิงธุรกิจ บริหาร การจัดการเพิ่มมากขึ้น

•

การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา : รักษาความเป็นผู้นำในการจัดงานแสดง
		 สินค้าไอที และขยายการจัดงานแสดงสินค้าไปยังสินค้าประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการ
		 จัดประชุมสัมมนามากขึ้น

•

สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น : พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านไอทีและธุรกิจในโลกของสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น
		 ผสมผสานทั้งวิดีโอ และสื่ออินเทอร์แอ็กทีฟ เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ
		 อินเทอร์เน็ตที่หลากหลายตั้งแต่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น
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CSR ธุรกิจเพื่อสังคม
บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมากกว่าสองทศวรรษ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ส่งเสริมความรู้เคียงคู่สังคมไทยมาโดยตลอด นอกจากเป็นผู้นำในการผลิตสื่อคุณภาพ
แล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างรากฐานด้านการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และในถิ่นทุรกันดารของประเทศ เยาวชนกลุ่มนี้ที่วันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสร้างอนาคตให้ชาติสืบ
ต่อไป บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างประโยชน์แก่เยาวชน
และสังคมโดยรวม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิสร้างเสริมไทย ดังนี้
โครงการศิลปะจีนเพือ่ อนาคตเด็กไทย บริษทั ฯ ร่วมกับศิลปินจีนทีม่ ชี อ่ื เสียง “Hsu Bin” จัดงานนิทรรศการ
ภาพเขียนพู่กันจีน จำหน่ายภาพวาดจีน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิสร้างเสริมไทยเพื่อนำไป
ดำเนินกิจกรรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ บริจาคคอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษาให้กับเยาวชนในชนบท
นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาค พร้อมจำหน่ายสินค้าภายในงาน
“สีปิน - สุนทรียะแห่งธรรมชาติ”
โครงการการ์ดนี้เพื่อน้องของมูลนิธิสร้างเสริมไทย บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการประกวดภาพวาดของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กด้อยโอกาส
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมึกสี ซึ่งเป็น
ความฝันของเด็กไทยส่วนหนึ่งในสังคม และได้นำภาพวาดที่ชนะเลิศมาผลิตเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจแก่เด็กที่ชนะการประกวด
โครงการมอบหนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน 5,977 เล่ม และซีดี จำนวน 2,611 แผ่น ให้แก่ห้องสมุด
ประชาชน สั ง กั ด สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทั่ ว ประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชนชนทั่วไป
โครงการ “IT School Camping” กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม โดยนิตยสารคอมพิวเตอร์.ทูเดย์ ยกทีม
บรรณาธิ ก ารไปให้ ค วามรู้ ส าระเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ก่ น้ อ งๆ เยาวชนชั้ น ประถมและมั ธ ยมปลาย
ถึงโรงเรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับ IT พร้อมเกมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
	

1) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และไอที

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ ด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านไอที มายาวนานกว่า 20 ปี  ไม่
ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี หนังสือเล่ม และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ  โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์
ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านไอที องค์ความรู้ที่ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ช่วย
เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการเลือกใช้ระบบไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ ผลิตและ
จำหน่ายนิตยสาร จำนวน 5 เล่ม เป็นนิตยสารไอทีและคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เล่ม  นิตยสารด้านธุรกิจและการ
บริหารจัดการ จำนวน 1 เล่ม  รวมทั้งผลิตหนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี  หนังสือเล่มด้านไอทีและหนังสือเล่มอื่นๆ 

2) ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา

เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าขึ้น โดยงานแสดงสินค้า COMMART
ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าไอทีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดงาน COMMART ใน กรุงเทพมหานคร
จำนวน  3 งาน ต่อปี   และมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าเข้าร่วมงานมากกว่า 300 ตราสินค้า (Brand)   รวมทั้งมีการจัดงาน
COMMART Regional ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยงาน COMMART E-Saan (คอมมาร์ตอีสาน) และ COMMART
Burapha (คอมมาร์ตบูรพา)  รวมทั้ง COMMART Campus (คอมมาร์ตแคมปัส)  นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการ
จัดงานแสดงสินค้า บริษัทฯ ได้เริ่มจัดงาน CEMART (Consumer Electronics Mart)  ขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือนสิงหาคม ปี
2553  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   นอกเหนือจากงานแสดงสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับ
ความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้จัดและบริหารงานประชุมสัมมนาและกิจกรรมในหลายรูป
แบบ อาทิ งานอภิปรายให้ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ งานสัมมนากลุ่มย่อย Workshop งานนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ต่างๆ ให้กับองค์กรทั่วไป

3) ธุรกิจสื่อดิจิตอล และสื่ออื่น

    จากการที่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้อ่านและผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง มีความสะดวกรวดเร็ว และ
มีค่าใช้จ่ายต่ำ ส่งผลทำให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการรับรูข้ า่ วสารจากสือ่ สิง่ พิมพ์ไปหาเนือ้ หาทางสือ่ อินเทอร์เน็ต เพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น เนื่องจาก
บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) จึงสามารถนำเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจบน  
สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งสิ้น 8 เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านไอทีและ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์นิตยสารและงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ เป็นสถานีทีวีออนไลน์ รวมทั้งให้บริการฟรี
อีเมล์และให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม
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โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้
			
(1) สื่อสิ่งพิมพ์
(2) การจัดงานนิทรรศการ งานแสดง
      สินค้า และการจัดประชุมสัมมนา
(3) สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งหมด

ปี 2551
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2552
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2553
ล้านบาท
ร้อยละ

113.51

39.61

73.55

32.56

74.78

26.05

168.52
3.68
285.71
0.88
286.59

58.80
1.28
99.69
0.31
100.00

146.25
5.26
225.06
0.86
225.92

64.73
2.33
99.62
0.38
100.00

203.85
7.76
286.39
0.70
287.08

71.01
2.70
99.76
0.24
100.00

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุนจดทะเบียน    

58 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
• บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (เออาร์) ขายหุ้นที่ถือใน

บริษัทฯ จำนวน 545,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นของเออาร์ ซึ่งประกอบด้วย   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ จำนวน 365,923 หุ้น  บริษัท แอพซีลอน 

เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี (บริษัทในเครือ ของบริษัท Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. ซึ่งเป็น
			 บริษทั ขนาดใหญ่ประกอบธุรกิจด้านเทเลคอมมูนเิ คชัน่ ในประเทศสิงคโปร์) จำนวน 173,688 หุน้   และผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ
จำนวน 5,589 หุ้น   ทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นโดยตรงในบริษัทฯ โดยไม่ต้องถือผ่านเออาร์ ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้าง
การถือหุ้นมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553
จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 78 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

เพิ่มจากจำนวน 780,000 หุ้น เป็น 312,000,000 หุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 78,000,000 บาท เป็น 116,500,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 154,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้ 
(1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 138,400,000 หุ้น  เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
(2) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ กรรมการและพนักงาน
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ
0.25 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี
จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชำระแล้ ว จากการเสนอขายหุ้ น สามั ญ ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป รวมเป็ น จำนวนหุ้ น ทั้ ง สิ้ น 

450,400,000 หุ้นๆ ละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 112.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

•
•
•

•
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนอืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ มิได้กล่าวถึง จัดเป็นความเสีย่ งทีไ่ ม่มนี ยั สำคัญ หรือเป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ไม่อาจคาดหมายได้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ซึ่งต้อง
พึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามรู้ มีความสามารถทางด้าน IT รวมทัง้ จะต้องมีความเข้าใจภาวะตลาดและแนวโน้มสินค้าไอทีเป็นอย่างดี
เพื่อจัดทำเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลสำหรับสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นิตยสาร หนังสือเล่ม การจัดงานแสดงสินค้า สื่อดิจิตอลและ
สื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หากต้องเสียบุคลากร
เหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จของบริษัทฯ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราตลาด เพื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวทำงานที่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 15,600,000 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ และแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บุคลากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม   จากอดีตที่ผ่านมาอัตราหมุนเวียนของบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญอยู่ใน
ระดับที่ต่ำ  ซึ่งสะท้อนถึงความภักดีของบุคลากรที่มีต่อองค์กร รวมถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร
	

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจสื่อประเภทนิตยสารถือว่ามีการแข่งขันสูง   โดยสามารถพิจารณาได้จากจำนวนหัวนิตยสารที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
ปัจจุบันมีนิตยสารไอทีกว่า 20   หัวนิตยสาร   ทั้งนิตยสารที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ และนิตยสารที่ผลิตเองในประเทศ    
นิตยสารไอทีที่จะได้รับความนิยมคือนิตยสารที่สามารถนำเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านมาเสนอได้ถูกเวลาและทัน  
ต่อเหตุการณ์ รวมทั้งด้วยรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้อ่าน จากการที่บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจ
สื่อด้านไอทีมากว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจภาวะและแนวโน้มตลาดสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงสามารถคัดเลือกเนื้อหา
ที่อยู่ในความสนใจได้ทันต่อเหตุการณ์   นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนานิตยสารในเครืออย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาด
หนังสือ ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก การรวมนิตยสาร 2 เล่มให้เป็นฉบับเดียวเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา ทำให้
นิตยสารไอทีของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้อ่านทั่วไป และผู้อ่านระดับ
องค์กร โดยจะเห็นได้จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อการอ่านนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย     
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปี 2551  ผลสำรวจดังกล่าวยืนยันว่านิตยสาร Computer.Today ของบริษัทฯ
เป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์ที่มีผู้อ่านมากที่สุด 

30

ARIP Public Company Limited 2010 Annual Report

สำหรับ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทฯ เป็นผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าไอที แต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทค้า
ปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอทีหลายแห่งได้เริ่มมีการจัดงานแสดงสินค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือ
เป็นการแข่งขันทางอ้อมกับงานที่บริษัทฯ จัด  แต่ด้วยประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้ากว่า 10 ปี โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ที่เน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายในงาน การเลือกสถานที่การจัดงานที่อยู่กลางใจ
เมือง พื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก มีการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจต่างๆ  เช่น การจับรางวัลชิงโชค
การประมูลสินค้าราคาถูก   บริการเคาน์เตอร์ Buyer Guide เพื่อให้คำแนะนำการเลือกซื้อสินค้าไอที การนำเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทุกสื่อ ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จัด
จำหน่ายสินค้าต่างๆ  ทำให้งานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ยังสามารถรักษาความนิยมทั้งจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมจำหน่าย
สินค้าในงานได้เป็นอย่างดี  
สำหรับธุรกิจสื่อดิจิตอล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์   ปัจจุบัน มีการเปิดเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทำได้ไม่ยากนัก
อย่างไรก็ตาม สำหรับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านไอทียังคงมีจำนวนจำกัด เนื่องจากผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมี
ความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล  การให้ข่าวสารที่รวดเร็ว มีเนื้อหาที่น่าติดตามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจาก
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไอทีที่ยาวนานกว่า 20 ปี ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ
จึงมีความพร้อมในด้านเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ สามารถนำเนื้อหาและฐานข้อมูลที่มีมาพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสื่อดิจิตอล ถึงแม้รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิตอลในปัจจุบัน ยังมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่มีแนวโน้ม       
การเติบโตสูงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

3. ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคากระดาษและการขาดแคลนกระดาษ

กระดาษเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตนิตยสาร และหนังสือถึงแม้บริษัทฯ จะไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง แต่บริษัทฯ
เป็ น ผู้ สั่ ง ซื้ อ และจั ด หากระดาษที่ ใ ช้ ใ นการจั ด พิ ม พ์ นิ ต ยสารและหนั ง สื อ ให้ แ ก่ โ รงพิ ม พ์   เนื่ อ งจากกระดาษจั ด เป็ นสินค้า
Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความต้องการของตลาดและตามปริมาณการผลิตของผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ในขณะที่
นิตยสารที่บริษัทฯ ผลิตไม่สามารถปรับราคาได้ เนื่องจากการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ อาจประสบปัญหาขาดแคลน
กระดาษในกรณีที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้ 
ในการผลิตนิตยสาร บริษัทฯ สามารถกำหนดประมาณการจำนวนพิมพ์ที่แน่นอน ทำให้บริษัทฯ สามารถคำนวณปริมาณ
กระดาษที่ใช้ได้ล่วงหน้า  บริษัทฯ จึงใช้วิธีการสั่งจองกระดาษกับผู้ผลิตกระดาษ และ/ หรือ ตัวแทนจำหน่ายล่วงหน้าประมาณ
3-6 เดือน  วิธีดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถหากระดาษได้ตามปริมาณที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และช่วยลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดกระดาษที่ใช้เพื่อที่จะควบคุมต้นทุน     
การผลิตและคุณภาพการผลิตให้มีความเหมาะสม      

4. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลต่ออุตสาหกรรมโฆษณา

ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรมโฆษณาค่อนข้างมาก   เนื่องจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง  โดยสามารถพิจารณาได้จากในช่วงปี 2551 ที่เกิดปัญหาวิกฤตการเงินใน
สหรัฐอเมริกา  ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย  ส่งผลทำให้มูลค่าการใช้จ่ายในการโฆษณาในปี
ดังกล่าวลดลงร้อยละ 2.1 จากมูลค่า 92,035 ล้านบาท ลดเหลือ 90,120 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี 2548-2550 มูลค่าการขาย
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โฆษณามีการเติบโตมาโดยตลอด (ร้อยละ 1.7 ในปี 2548 ร้อยละ 4.8 ในปี 2549 และร้อยละ 2.6 ในปี 2550) จากผลกระทบ
ทางการเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจจะส่ง
ผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมชะลอตัวลง รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา
ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจสื่อมีรายได้ค่าโฆษณาเป็นหลัก 
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึง ผลกระทบดั ง กล่ าว จึ ง มี การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา และรู ป เล่ ม ของนิ ต ยสารให้
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย โดยเน้นให้มีการจัดโปรโมชันพิเศษใน
การดึงดูดลูกค้าให้ลงโฆษณากับบริษัทฯ เช่น การขายโฆษณานิตยสารเป็น Package โดยการผสมผสานสื่อหลายประเภท
เข้าด้วยกัน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คู่ค้ากับผู้อ่านนิตยสาร เป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับคู่ค้า และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ 

5. ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

สถานที่จัดงานที่เหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยให้งานแสดงสินค้าประสบความสำเร็จ   โดยงานแสดงสินค้า
ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์มิ าโดยตลอด เนื่องจากเป็นทำเลที่เหมาะสม      
ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พื้นที่ในการจัดงานกว้างขวาง โดยบริษัทฯ จะทำการตกลงกับ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับแผนการจัดงานทั้งปี แต่สัญญาเช่าจะเป็นสัญญาแต่ละครั้งของงานที่จัด ดังนั้นจึงอาจมี
ความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไม่ได้เช่าพื้นที่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในการจัดงานแสดงสินค้าในกรุงเทพมหานคร  
จากการทีบ่ ริษทั ฯ จัดงานทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ มาตัง้ แต่ปี 2544  โดยบริษทั ฯ ร่วมงานกับศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิรกิ ติ มิ์ าด้วยดี บริษทั ฯ จึงมัน่ ใจว่า ด้วยความสัมพันธ์ทดี่ ดี งั กล่าว บริษทั ฯ จะสามารถเช่าพืน้ ทีก่ บั ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ใิ์ น
การจัดงานแสดงสินค้าได้ตอ่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องย้ายไปจัดงานแสดงสินค้าทีอ่ นื่   บริษทั ฯ จะยังคง
พิจารณาถึงสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีศูนย์จัดแสดงสินค้าเกิดขึ้นหลายแห่งทั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างขวาง  สามารถเดินทางได้โดยสะดวก และจากการทีง่ านแสดงสินค้าของบริษทั ฯ เป็นทีร่ จู้ กั
และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางมากว่า 10 ปี  ประกอบกับความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ายสินค้าทีเ่ ช่าบูธมาโดยตลอด  
บริษทั ฯ จึงเชือ่ มัน่ ว่างานแสดงสินค้าของบริษทั ฯ จะยังคงได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดิม

6. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล โดยเนื้อหาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจะได้
จากทั้งหนังสือ บทความที่เขียนโดยกองบรรณาธิการของบริษัทฯ และนักเขียนอิสระ รวมทั้งการแปลจากบทความต่างประเทศ  
ส่งผลทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือบทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น เนื้อหาในการจัดทำสื่อต่างๆ จะต้องจัดทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง  
โดยนิตยสารแต่ละฉบับ  หนังสือแต่ละเล่ม เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ จะมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดทำ  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นกรอบให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
และมีการจัดฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการ เพื่อทราบปัจจัยความเสี่ยง      
รวมทัง้ กรณีทอี่ าจจะเกิดการละเมิดลิขสิทธิไ์ ด้ เพือ่ เป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิไ์ ด้ระดับหนึง่ สำหรับนักเขียนอิสระ บริษทั ฯ มี
การระบุในสัญญาทีน่ กั เขียนอิสระจะต้องยืนยันว่าผลงานของตนมิได้ละเมิดลิขสิทธิผ์ หู้ นึง่ ผูใ้ ด และหากมีปญ
ั หาการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดขึน้ ผูเ้ ขียนจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหายเอง อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาปัญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ ค่อนข้างน้อย ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ มี
การซือ้ ประกันภัยทางวิชาชีพ เพือ่ ลดผลกระทบหากโดนฟ้องร้อง
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7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ต ถือเป็นช่อง
ทางใหม่ในการนำเสนอเนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่รวดเร็ว ครอบคลุม และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ  ส่งผลทำให้การใช้
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และมีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ คำนึงถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม โดยนำเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปต่อยอดธุรกิจ
บนสื่ออินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2541 และพัฒนามาโดยตลอด เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งสิ้น 8 เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านไอที และ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์นิตยสารและงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ เป็นสถานีทีวีออนไลน์ รวมทั้งให้บริการ    
ฟรีอีเมล์และให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม   

8. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.64  ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 สำหรับการใช้สิทธิในการคัดค้านในมติต่างๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุล
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 
นอกจากนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 20.74 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการออกเสียงไปใน
ทิศทางเดียวกัน จะมีสิทธิออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 66.38 ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุม
บริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่อง
อื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง จากการไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองมิให้เกิด
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ฝ่าย
ตรวจสอบ
ภายใน

ผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายขาย
และ
การตลาด
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ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่าย
และงาน
คอนเทนต์ แสดงสินค้า

ฝ่ายบัญชี
การเงิน
และบริหาร
งานบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์
และ
พัฒนา

ฝ่าย
ฝ่าย
ครีเอทีฟ ประชาสัมพันธ์
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คณะกรรมการบริษัทฯ
			           ชื่อ-นามสกุล			      ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมนู เลียวไพโรจน์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายปฐม อินทโรดม
นายชาญชัย บุณยสุรกุล
นายประยูร รัตนไชยานนท์
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ

นายชาคริต วงศ์แก้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นายปฐม อินทโรดม หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการสอง
ในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตาม
ความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
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4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทฯ
เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
		 (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำหนด หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ
		 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
		 (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย
		 ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
		 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
		 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

			                    ชื่อ-นามสกุล					
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*			
2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์			
3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ			

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศันษนีย์ โหรานิคม
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสม เพี ย งพอ และมี ป ระสิ ทธิภาพ
รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
		 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
		 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
		 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร
			           ชื่อ-นามสกุล				
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. นายปฐม อินทโรดม
3. นายชาคริต วงศ์แก้ว
4. นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
5. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
6. นายมารุจ เทวบุญ
	

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
ผู้จัดการทั่วไป
รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกิจกรรม งานแสดงสินค้า
รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา
รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกประการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กําหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ
3. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
4. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
6. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
(1) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วคณะกรรมการบริหาร
สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
(2) ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการ
ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงิน
สินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยการมอบอำนาจดังกล่าว จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการ บริหาร หรือคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
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การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ
ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
	

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่ง 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมอีกเสียงหนึ่ง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับ
ตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
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1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ ง อนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนให้ กั บ คณะกรรมการตรวสอบ และต่ อ มาในที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ได้มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 สำหรับ
งวดปี 2552 และปี 2553 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

	                   ชื่อ-สกุล	               ปี 2552		          ปี 2553
				          จำนวนเงิน (บาท)	       จำนวนเงิน (บาท)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
3. นายปฐม อินทโรดม
4. นายชาญชัย บุณยสุรกุล
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์
6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
9. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
รวม

-			
-			
-			
-			
-			
-			
150,000			
120,000			
120,000			
390,000			

3,040,000
2,445,000
45,000
285,000
280,000
40,000
640,000
520,000
515,000
7,810,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

       ประเภทของค่าตอบแทน	   ปี 2552			        ปี 2553
				
จำนวนราย		 จำนวนเงิน
จำนวนราย
จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัส และ สวัสดิการ 		
รวม 				

7
7

11,878,366
11,878,366

5
5

7,786,057
7,786,057

2. 	 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนกรรมการและพนักงาน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จำนวน 15,600,000 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วม
ในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

          ชื่อ-สกุล

จำนวน
ร้อยละของ
ใบสำคัญ
ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่
แสดงสิทธิ
ได้รับการจัดสรร 	 ที่ออกในครั้งนี้
(หน่วย)		
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมนู เลียวไพโรจน์		
780,000
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ		
780,000
นายปฐม อินทโรดม		
780,000
นายชาญชัย บุณยสุรกุล		
750,000
นายประยูร รัตนไชยานนท์		
750,000
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง		
750,000
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		
750,000
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์		
750,000
นาวาอากาศเอกหญิง
แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ		
750,000
              รวม			 6,840,000

ร้อยละของหุ้นทั้งหมดจาก
การใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
ต่อหุ้นทั้งหมดหลังจากการ
เสนอขายและใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด

5.00
5.00
5.00
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

4.81
43.85

0.16
1.47

สำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ (ไม่นับรวมส่วนของนายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายปฐม อินทโรดม) ได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,250,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.42 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ทั้งนี้ไม่มีผู้บริหาร
รายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 128 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) แบ่งเป็น
พนักงานประจำจำนวน 128 คน และพนักงานรายวันจำนวน 2 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	  พนักงานประจำ (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา
ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายครีเอทีฟ		
ฝ่ายประชาสัมพันธ์		
ฝ่ายคอนเทนต์		
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารงานบุคคล
รวม			

พนักงานรายวัน (คน)

4
1
26		
17		
11		
3		
42		
2		
23
1
128
2

รวม (คน)
5
26
17
11
3
42
2		
24
130

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
- ไม่มี
ค่าตอบแทนพนักงาน
1. 	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2552 และ ปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

   ประเภทของค่าตอบแทน
ปี 2552		               ปี 2553
		   จำนวนราย        จำนวนเงิน (บาท)	  จำนวนราย	    จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
132
44,030,938
โบนัส
110
3,702,205
สวัสดิการพนักงาน		
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
104
835,334

123
111

41,771,629
3,326,225

109

926,345

2. 	 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนกรรมการและพนักงาน ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็น
สิ่ ง จู ง ใจและเสริ ม สร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในความสำเร็ จ ของบริ ษั ท ฯ ในช่ ว งเวลา
ที่ผ่านมา โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 6,510,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 41.73
ของใบสำคัญสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกในครั้งนี้
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
		บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ
รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความ
รู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงาน
ทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในโดยที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วม
การอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
จัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนิน
ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่ความเจริญ
เติบโต สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
หมวดที่ 1 	สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรือตามที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ และเมื่อการประชุมแล้ว
เสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการ
ลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
หมวดที่ 2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดใน
แต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
l
พนั ก งาน : บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของพนั ก งานทุ ก คนในบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จะมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่อน
ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความ
รู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความ
สามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
l
คูค่ า้ : บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ทีเ่ ป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นธรรมโดยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลง
ตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
l
ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
l
คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ
ในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
l
ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของ
บริษัทฯ
หมวดที่ 4 	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู้ ล งทุ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
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รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในส่ ว นของงานด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ มี แ ผนจะจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะขึ้ น แต่ จ ะมอบหมายให้
นายปฐม อินทโรดม และนางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง
หมวดที่ 5	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่ง
ผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าว
จะทำให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งเพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งต่ า งๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทาง
และกลยุ ท ธ์ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และเพื่ อ ให้ ก าร
บริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
	
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป
ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
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3. 	 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือ
นัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง ในปี 2552 และ จำนวน 9 ครั้งในปี 2553 โดยรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

     รายชื่อกรรมการ

จำนวนครั้งที่
เข้าประชุม/
จำนวนการ
ประชุมรวม
ปี 2552

จำนวนครั้งที่
เข้าประชุม/
จำนวนการ
ประชุมรวม
ปี 2553

หมายเหตุ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์		 8/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม				
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
						วันที่ 29 ม.ค. 53
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ		 4/4
9/9	
3. นายปฐม อินทโรดม		 4/4
9/9
4. นายชาญชัย บุณยสุรกุล		 4/4
9/9
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์		 8/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม							
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
						วันที่ 29 ม.ค. 53
6. นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง		 8/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
						วันที่ 29 ม.ค. 53
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ		 8/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
						วันที่ 30 ก.ย. 52
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์		 8/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม		
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
						วันที่ 30 ก.ย. 52
9. นาวาอากาศเอกหญิง 	
แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ		 7/9
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม
						วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
						วันที่ 30 ก.ย. 52
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษา
กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association: IOD)
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผย
ต่ อ สาธารณชน ไม่ ว่ า การกระทำดั ง กล่ า วจะกระทำเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น หรื อ เพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น กระทำการ
ดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. บริ ษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ น การแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารเข้ า ใจและรั บ ทราบภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ใ น
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งการ
ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

49

รายงานประจำ�ปี 2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อมุ่งให้การดำเนินกิจการ
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริหาร
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุป ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่
l
บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กร และสายงานบังคับบัญชา ให้มีความชัดเจน และเหมาะสม มีการมอบอำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบ และตระหนักถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของตน
l
บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
l
บริ ษั ท ฯ มี ข้ อ กำหนดห้ า มฝ่ า ยบริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับการทำงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ วิเคราะห์
และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ฝ่ายบริหาร
กำหนดไว้ กิจกรรมเพือ่ การควบคุมจะชีใ้ ห้ผปู้ ฏิบตั งิ านเห็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความระมัดระวัง
และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
l
ด้านการเงินการบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร
และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
l
ด้านการจัดซื้อสินค้าและบริการ บริษัทฯ มีข้อกำหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการ
อนุมัติ การกำหนดความต้องการสินค้าและบริการ การตรวจรับ
l
บริษัทฯ กำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) กับพนักงานทั้งองค์กร
l
บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

50

ARIP Public Company Limited 2010 Annual Report

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตาม
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน กำกับดูแล เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนด
โดยทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งดำเนินงานตรวจสอบตามแผนงานนั้น
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท
จึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการประเมินผล
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
บจ. ลีสอิท

/

บจ. เออาร์ไอที

/

บจ. ดีทู ซิสเต็มส์

/
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/
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/

บจ. เอเซิรท์ ส์

/

บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์

/

บจ. โปรบิซเิ นสดีเวลล็อปเมนต์

/

บจ. โปรมัลติเซอร์วสิ
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โครงสร้างการถือหุ้น

33.62 %

45.64%

20.74%

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ
แอพซีลอน เวนเจอร์ส
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 116,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว
112,600,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

รายชี่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1.   นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2.   แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี*
3.   นางสาวอิสรี บุญด้วง
4.   นายอรณพ สมบูรณ์นะ
5.   นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์
6.   นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
7.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
8.   นายสุภัทร แก้วกำพล
9.   นายวิวัฒน์ จิตปรีดากร
10. นางสาวไรวินทร์ เมธีธนวิจิตร์
     ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
	
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหุ้น

205,558,000
93,432,000
5,100,000
3,000,000
2,500,000
1,909,200
1,557,100
1,532,400
1,402,200
1,300,000
133,109,100
450,400,000

ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
45.64
20.74
1.13
0.67
0.56
0.42
0.35
0.34
0.31
0.29
29.55
100.00

* ถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่ง Substantial Shareholder ของ Keppel T&T
คือ Temasek Holdings (Private) Limited

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงิน
กำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
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รายการระหว่างกัน
รายชื่อของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลรายการระหว่างกันรวมถึงนโยบายในการกำหนดราคาตาม
ประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ภายใต้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกันและมีความเห็นว่า การทำ
รายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความ
แตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น 

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้     
โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการทางการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน   
ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
กําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือ
บริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้า
ทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทฯ
กระทำกับบุคคลภายนอก เช่น การเช่าพื้นที่แสดงสินค้า การลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิด
ขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
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สำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้น  
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ตลอดจน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
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คำอธิบาย และการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม

(ก) งบดุลรวม

				 ปี 2551		     ปี 2552	               ปี 2553
			
ล้านบาท    ร้อยละ ล้านบาท   ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
                 สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

          หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กำหนดชำระใน 1 ปี
เจ้าหนี้ ดอกเบีย้ ค้างจ่ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ
รวมหนี้สิน

              ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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68.05

42.39

21.04
0.49
4.76
94.34
1.01
57.51
2.94  
4.73
66.19
160.54

13.10
0.31
2.97
58.77
0.63
35.82
1.83
2.95
41.23
100.00

0.60
0.37
14.34
8.93
0.11
0.07
0.10
0.06
15.72
9.79
8.45
5.26
5.88   3.66
2.25
1.40
47.46 29.56
0.11
0.07
47.56 29.63
58.00 36.13
    5.80
3.61
49.17 30.63
112.97 70.37
160.54 100.00

38.38

29.18

24.23 18.42
1.33
1.01
2.82
2.15
66.76 50.76
1.03
0.78
59.34 45.12
0.74
0.56
3.66
2.78
64.76 49.24
131.51 100.00
13.99
0.11
0.09
10.69
4.35
2.32
2.49
34.03
34.03

10.64
0.08
0.06
8.13
3.30
1.77
1.90
25.88
25.88

58.00 44.10
5.80   4.41
33.68 25.61
97.48 74.12
131.51 100.00

63.12 24.47
50.00 19.38
64.15 24.87
1.20
0.46
7.76
3.01
186.23 72.20
1.07
0.41
65.38 25.35
1.63
0.63
3.64
1.41
71.71 27.80
257.94 100.00
15.77
0.04
7.29
5.49
6.01
5.04
39.63
39.63

112.60
83.46
7.82
14.43  
218.31
257.94

6.11
0.02
2.83
2.13 
2.33
1.95
15.36
15.36
43.65
32.36
3.03
5.59
84.64
100.00
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(ข) งบกำไรขาดทุนรวม
			

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Fully Diluted) (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(Weighted Average) (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)

ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ

285.71 99.69
0.88
0.31
286.59 100.00
176.14 61.46
7.79
2.72
61.58 21.49
245.51 85.66
41.08
0.33
12.70
28.06
48.38

14.34
0.11
4.43
9.79

225.06
0.86
225.92
139.25
7.72
56.21
203.18

99.62
0.38
100.00
61.64
3.42
24.88
89.94

22.74
0.16
7.91
14.67
25.29

10.06
0.07
3.50
6.49

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ
286.39
0.70
287.08
173.32
3.92
56.37
233.62

99.76
0.24
100.00
60.37
1.37
19.64
81.38

53.47
0.16
12.96
40.35
0.14

18.62
0.05
4.51
14.06

48.38

25.29

0.14

100.00

100.00

0.25

(ค) งบกระแสเงินสดรวม

                (หน่วย : ล้านบาท)	  ปี 2551

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ

56.22
(5.14)
(8.90)
42.18
25.87
68.05

ปี 2552

ปี 2553

8.49
(7.30)
(30.87)
(29.67)
68.05
38.38

9.32
(14.89)
80.37
74.81
38.38
113.19
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
รายการ		
ปี 2551
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำระหนี้
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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ปี 2552

ปี 2553

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.99
1.88
1.01
9.66
37.26
11.95
30.13
10.04
35.87
31.52

1.96
1.84
0.21
9.56
37.66
13.44
26.79
9.83
36.63
27.82

4.70
3.21
0.25
6.43
56.00
19.47
18.49
11.65
30.91
43.59

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

38.35
14.07
0.31
139.85
9.79
28.36

38.13
9.72
0.38
38.82
6.49
13.94

39.48
18.43
0.24
17.66
14.06
25.56

(%)
(%)
(เท่า)

17.79
56.63
1.82

10.05
35.39
1.55

20.72
77.97
2.23

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.42
211.64
4.10
-

0.35
103.66
0.12
434.93

0.18
142.21
0.18
92.83
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คำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2553 จำนวน 286.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.25 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโต
ของรายได้การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และการจัดประชุมสัมมนา และรายได้จากสื่อดิจิตอล และสื่ออื่น เนื่องจาก
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่จะมีตน้ ทุน จึงทำให้ตน้ ทุนของบริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 24.47 แต่เมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
รายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แล้ ว อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของต้ น ทุ น น้ อ ยกว่ า อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จึ ง ทำให้ อั ต รากำไรขั้ น ต้ น ของ
ปี 2553 เท่ากับร้อยละ 39.48 สูงขึ้นจากปี 2552 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.13 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน
ปี 2553 มีจำนวน 60.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.69 เนื่องจากปี 2552 มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยโครงการใหม่ และ
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร  
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 มีจำนวน 40.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 175.09 โดย
มีปัจจัยหลักจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกิจการ ประกอบกับบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ แบ่งตามธุรกิจสำหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม  

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
         รายได้
ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน อัตรา ล้านบาท สัดส่วน
		
(%) การ		
(%) การ		
(%) การ		
(%)
			 เติบโต			 เติบโต			 เติบโต
สื่อสิ่งพิมพ์
113.51 39.73 -14.80 73.55 32.68
การจัดงานนิทรรศการ 168.52 58.98 -1.09 146.25 64.98
งานแสดงสินค้า และ
การจัดประชุมสัมมนา
สือ่ ดิจติ อล และสือ่ อืน่
3.68 1.29 2.24 5.26 2.34
รวมรายได้
285.71 100.00 7.00 225.06 100.00

-35.21 74.78 26.11 1.67
-13.21 203.85 71.18 39.38

1.23
57.59

2.01
93.91

42.93 7.76 2.71 47.59
-21.23 286.39 100.00 27.25

2.50
4.08
61.32 100.00

รายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามธุรกิจในปี 2553 ทุกธุรกิจจะมีรายได้เพิ่มจากปีก่อน โดยรายได้จากการจัดงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้าและการจัดประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.38 สำหรับธุรกิจสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ถึงจะมี
จำนวนเงินรายได้เพิ่มขึ้นไม่สูงมากแต่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 47.59 

ฐานะการเงิน
(ก) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 257.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.43 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.14 ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า  
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(ข) สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
         ในปี 2553 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับจำนวน 9.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2552 จำนวน 0.83 

ล้านบาท เกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันลูกหนีก้ ารค้าก็เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน จึงทำให้กระแส
เงินสดจากการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก สำหรับกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนปี 2553 เท่ากับจำนวน 

14.89 ล้านบาท ซึง่ มากกว่าปี 2552 จำนวน 7.59 ล้านบาท โดยการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2553 มีเหตุผลหลักจากการ
ลงทุนพัฒนาสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใน
ปี 2553 เท่ากับจำนวน 80.37 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากกระแสเงินสดทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนจำนวน 138.06 ล้านบาท ในขณะ
ทีม่ เี งินปันผลจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ จำนวน 57.59  ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.70 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 1.96 เท่า 

สำหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ ปี 2553 เท่ากับประมาณ 58.12 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งอยู่ที่
ประมาณ 27.82 วัน เนื่องมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างให้หน่วยงานราชการ 

ซึ่งมีขั้นตอนการชำระเงินมากกว่าปกติ
(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน
         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.18 เท่า โดยในส่วนของหนี้สินมี
จำนวน 39.63 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้
นิติบุคคลค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 218.31 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวน 120.83 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 138.06 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินปันผลภายในปี 2553 จำนวน 

57.59 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด โดย นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง และ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระแต่อย่างใด
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนเงิน (บาท)
  980,000
  240,000

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัทสำหรับปี 2553
    
2. ค่าตอบแทนการสอบทานงบรายไตรมาสสำหรับปี 2552
   
	
โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าบริการอื่น (non-audit fee) แต่อย่างใด
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการ
แต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
										
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ* 			
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์			
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
* บุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
		 • การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
		 • การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		 • การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
		 • การดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 • ภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้ง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึง
		 คุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ
3. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2554 ของ
		 ฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
4. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจำปี 2553 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 รวมทัง้ ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
5. การดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตาม
		 กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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6. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
		 ผลประโยชน์
สำหรับรอบปีบัญชี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 ผู้สอบบัญชี
จากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2553
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปีบัญชี 2553 ของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูก
ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนิน
การที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีบัญชี 2553 ของบริษัทฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี 2553
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายมนู เลียวไพโรจน์)							
ประธานกรรมการ						

(นายแจ็ค, มินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร
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งบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความ
เห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็น
ผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ "บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย")
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)

      งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
   	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   	 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
  	 รายได้ค้างรับ
  	 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
   	 อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจำ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2553

2552

2553

2552

7
8

63,119,947
50,000,000

38,379,912
-

63,119,947
50,000,000

37,973,567
-

6

2,744,775
61,517,059
(109,760)
64,152,074
1,196,620

2,813,322
22,022,810
(610,443)
24,225,689
1,325,543

2,744,775
61,517,059
(109,760)
64,152,074
1,196,620

2,813,322
22,022,810
(610,443)
24,225,689
1,325,543

3,528,586
1,283,607
1,056,434
1,893,425
186,230,693

84,021
856,282
440,839
1,443,829
66,756,115

3,528,586
1,283,607
1,056,434
1,893,425
186,230,693

84,021
856,282
440,839
1,443,829
66,349,770

1,065,478
65,377,916
1,628,848
3,581,981
56,500
71,710,723
257,941,416

1,028,245
59,339,057
735,643
3,608,531
46,921
64,758,397
131,514,512

1,065,478
65,377,916
1,628,848
3,581,981
56,500
71,710,723
257,941,416

1,028,245
406,361
59,338,423
735,617
3,608,531
46,921
65,164,098
131,513,868

9
10

11
12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

65   

รายงานประจำ�ปี 2553 บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

       งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
   	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   	 รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

6

6

16

หุ้นสามัญ 450,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท   
    	 (2552: หุ้นสามัญ 580,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
   	 จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
   	 ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2552

2553

2552

3,597,666
12,167,995
15,765,661

3,405,395
10,588,351
13,993,746

3,597,666
12,167,995
15,765,661

3,405,395
10,588,351
13,993,746

41,472

108,313
85,444

41,472

108,313
85,444

7,287,049
5,492,894
6,005,821
5,037,356
39,630,253

10,686,688
4,345,021
2,321,710
2,493,382
34,034,304

7,287,049
5,492,894
6,005,821
5,037,356
39,630,253

10,686,688
4,345,021
2,321,710
2,493,382
34,034,304

116,500,000

58,000,000

116,500,000

58,000,000

112,600,000
83,464,677

58,000,000
-

112,600,000
83,464,677

58,000,000
-

7,817,646
14,428,840
218,311,163
257,941,416

5,800,000
33,680,208
97,480,208
131,514,512

7,817,646
14,428,840
218,311,163
257,941,416

5,800,000
33,679,564
97,479,564
131,513,868

16

หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2552: หุ้นสามัญ 580,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

       งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุทธิสำหรับปี

20

กำไรต่อหุ้น
21
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   	 กำไรสุทธิ
   	 จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุ้นปรับลด
   	 กำไรสุทธิ
   	 จำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (หุน้ )

2553

2552

2553

2552

26,647,603
259,739,653
179,245
518,460
287,084,961

27,004,924
198,057,238
532,392
326,580
225,921,134

26,647,603
259,739,653
179,245
518,460
287,084,961

26,997,447
198,057,238
532,392
463,633
226,050,710

173,324,026
3,919,866
40,776,216
15,596,057
233,616,165

139,254,439
7,721,253
43,938,448
12,268,366
203,182,506

173,324,026
3,919,866
40,776,216
15,596,057
233,616,165

139,224,539
7,721,253
45,314,490
12,268,366
204,528,648

53,468,796
(157,771)
53,311,025
(12,958,103)
40,352,922

22,738,628
(159,783)
22,578,845
(7,909,918)
14,668,927

53,468,796
(157,771)
53,311,025
(12,958,103)
40,352,922

21,522,062
(158,978)
21,363,084
(7,909,918)
13,453,166

0.14
288,330,959

0.06
232,000,000

0.14
288,330,959

0.06
232,000,000

0.14
290,046,047

0.14
290,046,047
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก ส่วนเกินมูลค่า
กำไรสะสม
และชำระแล้ว
หุ้นสามัญ    จัดสรรแล้ว ยังไม่ ได้จัดสรร
รวม
58,000,000
- 5,800,000 49,171,281 112,971,281
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
กำไรสุทธิสำหรับปี
- 14,668,927 14,668,927
รวมรายได้ทงั้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับปี
- 14,668,927 14,668,927
เงินปันผลจ่าย
- (30,160,000) (30,160,000)
24
58,000,000
- 5,800,000 33,680,208 97,480,208
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กำไรสุทธิสำหรับปี
รวมรายได้ทงั้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
   เป็นสำรองตามกฎหมาย
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ผลกระทบจากการเลิกกิจการของบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

24
18
16

58,000,000
-

54,600,000 83,464,677
112,600,000 83,464,677
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-

5,800,000 33,680,208 97,480,208
- 40,352,922 40,352,922
- 40,352,922 40,352,922
- (57,586,000) (57,586,000)
2,017,646
7,817,646

(2,017,646)
- 138,064,677
(644)
(644)
14,428,840 218,311,163
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก ส่วนเกินมูลค่า
กำไรสะสม
รวม
และชำระแล้ว
หุ้นสามัญ    จัดสรรแล้ว 	   ยังไม่ ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
58,000,000
- 5,800,000 50,386,398 114,186,398
- 13,453,166 13,453,166
กำไรสุทธิสำหรับปี
- 13,453,166 13,453,166
รวมรายได้ทงั้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับปี
- (30,160,000) (30,160,000)
เงินปันผลจ่าย
24
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
58,000,000
- 5,800,000 33,679,564 97,479,564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กำไรสุทธิสำหรับปี
รวมรายได้ทงั้ สิน้ ทีร่ บั รูส้ ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
   	 เป็นสำรองตามกฎหมาย
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

24
18
16

58,000,000
-

-

54,600,000
112,600,000

83,464,677
83,464,677

5,800,000 33,679,564 97,479,564
- 40,352,922 40,352,922
- 40,352,922 40,352,922
- (57,586,000) (57,586,000)
2,017,646
7,817,646

(2,017,646)
- 138,064,677
14,428,840 218,311,163
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หน่วย: บาท)
       งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
          2553           2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษี
    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 	จากกิจกรรมดำเนินงาน
   	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
   	 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   	 โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
   	 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
   	 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
   	 รายได้จากการแลกเปลี่ยนสื่อกับอุปกรณ์
   	 รายได้จากการแลกเปลี่ยนสื่อกับสินค้าคงเหลือ
   	 ดอกเบี้ยรับ
   	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    ในสินทรัพย์ 	และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   	 ลูกหนี้การค้า
   	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  	 สินค้าคงเหลือ
   	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   	 สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   	 เจ้าหนี้การค้า
   	 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
   	 จ่ายดอกเบี้ย
   	 จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
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          2553

          2552

53,311,025

22,578,845

53,311,025

21,363,084

8,269,287
(500,683)
(723,365)
(5,375)

6,327,006
(600,472)
(3,065,063)
39,552

8,269,287
(500,683)
(723,365)
(5,375)

6,294,706
(7,709,763)
(3,035,163)
39,004

812
(103,742)
(518,662)
(179,245)
157,771

2,504,405
(621,855)
(250,103)
(532,392)
17,978

796
(103,742)
(518,662)
(179,245)
157,771

2,504,405
8,093,639
(621,855)
(250,103)
(532,392)
17,173

59,707,823

26,397,901

59,707,807

26,162,735

(39,425,702)
1,370,950
(4,937,081)
16,971

(2,588,945)
2,482,264
1,875,549
1,077,797

(39,425,702)
1,370,950
(4,937,081)
16,971

(2,588,945)
555,835
2,452,364
1,875,549
112,430

1,771,915
(43,972)
292,208
18,753,112
(157,771)
(9,273,992)
9,321,349

(347,266)
(16,287)
(8,899,776)
19,981,237
(17,978)
(11,469,825)
8,493,434

1,771,915
(43,972)
292,208
18,753,096
(157,771)
(9,273,992)
9,321,333

(347,016)
(15,431)
(8,811,062)
19,396,459
(17,173)
(11,469,825)
7,909,461
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

       งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ            2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
เงินรับคืนค่าหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

7

          2552

2553

2552

(37,233)
(50,000,000)
(13,688,814)
(1,440,409)
35,533
179,245
(64,951,678)

(18,372)
(7,269,738)
(617,958)
14,449
593,824
(7,297,795)

(37,233)
(50,000,000)
406,361
(13,688,814)
(1,440,409)
35,533
179,245
(64,545,317)

(18,372)
(8,500,000)
8,780,000
(7,269,738)
(617,958)
13,449
593,824
(7,018,795)

(108,313)
138,064,677
(57,586,000)
80,370,364
24,740,035
38,379,912
63,119,947

(600,122)
(107,204)
(30,160,000)
(30,867,326)
(29,671,687)
68,051,599
38,379,912

(108,313)
138,064,677
(57,586,000)
80,370,364
25,146,380
37,973,567
63,119,947

(600,122)
(107,204)
(30,160,000)
(30,867,326)
(29,976,660)
67,950,227
37,973,567
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด และบริษัทย่อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จัดตัง้ ขึน้ เป็นบริษทั จำกัดและแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนตามกฎหมาย
ไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและ
จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ รับโฆษณา จัดงานนิทรรศการ และกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท ที่อยู่ตาม
ที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์จาก “บริษัท เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด” เป็น
“บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)”

2. เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
		 ในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความใน
		 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
		 จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
			 “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชือ่ บริษทั

บริษัท เอ.อาร์.
บิซเิ นสเพรส จำกัด
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ลักษณะธุรกิจ

พิมพ์และจำหน่ายหนังสือ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
และรับโฆษณา (จดทะเบียน
เลิกบริษัทในเดือน
พฤศจิกายน 2552)

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2553
ร้อยละ
-

2552
ร้อยละ
100

ร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ ใน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553
ร้อยละ
-

2552
ร้อยละ
0.3

ร้อยละของรายได้
ทีร่ วมอยู่ในรายได้รวม
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
ร้อยละ
-

2552
ร้อยละ
0.3
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ข)
			
ค)
ง)
			

เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 บริษทั เอ.อาร์.บิซเิ นส เพรส จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเสร็จ
การชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
บริษทั ฯ นำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มา (วันทีบ่ ริษทั ฯ มีอำนาจใน
การควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีม่ สี าระสำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธี
		 ราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามราย
ละเอียดข้างล่างนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่
			 แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)		
				
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 				
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 				
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 				
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)		

การนำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
กำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)		
				
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 		
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
				
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6			
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ข. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 				
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)		
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
				
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)		
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
				
เงินตราต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
สำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
งบการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการ
จ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับ
พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
		 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็น
			 เจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
			 สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว	
รายได้ค่าสมาชิกนิตยสาร
		 ค่าสมาชิกนิตยสารรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าบริการ
		 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน
		 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อ
			 สื่อโฆษณาได้เผยแพร่
		 รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรู้เมื่อมีการจัดงานแล้ว
		 รายได้จากการแลกเปลี่ยนบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้น บริษัทฯ วัดมูลค่าของรายได้ดังกล่าว
			 โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการ
			 โอนระหว่างกัน หากมูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่ได้รับไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ
			 จะวัดมูลค่าของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสินค้าหรือบริการที่นำไปแลกปรับปรุงด้วยจำนวน เงินสดหรือ
			 รายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน
ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
		 ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน
		 โดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
		 วิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
		 อาคาร				
20
ปี
		 ส่วนปรับปรุงอาคาร				
5, 10 ปี
		 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				
3, 5 ปี
		 อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องตกแต่ง		
5
ปี
		 ยานพาหนะ				
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
(ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำไร
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
ณ วั น ที่ไ ด้ ม า ต้ น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนจะวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น และภายหลั ง การรั บ รู้ ร ายการครั้งแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
		 บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
บริ ษั ท ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตั ด จำหน่ า ยและวิ ธี ก ารตั ด จำหน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนดั ง กล่ า วทุ ก สิ้ นปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
		 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์				
5
ปี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ บริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ ำนาจควบคุ ม บริ ษั ท ฯ หรื อ
ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจ
ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

76

ARIP Public Company Limited 2010 Annual Report

4.10 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น หาก
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะ
ได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส สวัสดิการพนักงานด้านอื่นและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
บริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจั ด ทำงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ ห ารจำเป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงิน
ที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
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สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่
จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นนั้ จำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและ
มู ล ค่ า ซากเมื่ อ เลิ ก ใช้ ง านของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้ อ งทบทวนอายุ ก ารใช้ ง านและมู ล ค่ า ซากใหม่ ห ากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่าย
บริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ใน
งบการเงิน
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษั ทฯ และบริษั ทย่อยมี ร ายการธุรกิจ ที่สำคัญกับกิจ การที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุร กิจ ดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

		

      งบการเงินรวม
     งบการเงินเฉพาะกิจการ       นโยบายการกำหนดราคา
                           2553          2552          2553
2552

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่
รายได้
รายได้จากกิจกรรมทางการตลาด
รายได้บริการอื่น		
0.06
ค่าใช้จ่าย	
ค่าบริหารจ่าย		
1.50
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
0.86
ค่าบริการอื่น			
0.16
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ			
ค่าเช่าสำนักงาน		
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
ขายสินค้า			
0.23
รายได้ค่าโฆษณา		
7.41
รายได้จากงานแสดงสินค้า
4.02
รายได้บริการอื่น		
1.63
ค่าใช้จ่าย			
ซื้อสินค้า			
5.40
ค่าโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด 13.62
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต		
1.23
ค่าเช่าสำนักงาน		
0.13
ค่าบริหารจ่าย		
1.50
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
0.86
ค่าบริการอื่น			
4.03

1.05
0.29

0.06

1.05 	
0.29

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

6.62
0.52
0.66

1.50
0.86
0.16

6.62
0.52
0.66

ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

-

-

0.15
0.60

ร้อยละ 1.5 และ 8.75 ต่อปี
ตามที่ตกลงร่วมกัน

1.43
5.32
2.86
1.96

0.23
7.41
4.02
1.63

1.43
5.32
2.86
1.96

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

5.36
1.27
5.38

5.40
13.62
1.23
0.13
1.50
0.86
4.03

5.36
1.27
5.38

ราคาตลาด
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
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ดังนี้

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียด

							
	
																												
(หน่วย: บาท)
                    งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
					                          2553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด			
บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด		
บริษัท เอเน็ต จำกัด			
7,062
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 			
2,141
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด			
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด		
909,500
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)			
575,660
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)			
715,295
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด			
216,675
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)			
162,200
บริษัท แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จำกัด			
บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด			
53,500
Keppel Communications Pte. Ltd.			
102,742
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
2,744,775

2552
256,499
13,632
47,524
26,750
743,233
696,859
162,640
176,617
572,771
10,499
106,298
2,813,322

							      (หน่วย: บาท)

                   งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด			
บริษัท เอเน็ต จำกัด			
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด			
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด		
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด			
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด			
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
80

2553

2552

3,271,860
248,240
66,554
11,012
3,597,666

4,280
7,490
3,271,860
120,482
1,283
3,405,395

41,472
41,472

82,944
2,500
85,444
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: บาท)

         งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2553 	
2552 	
2553 	
2552
เงินสด			
102,000
104,952
102,000
104,952
เงินฝากธนาคาร		
63,017,947
28,274,960
63,017,947
27,868,615
ตั๋วแลกเงิน			
10,000,000
10,000,000
รวม			
63,119,947
38,379,912
63,119,947
37,973,567
	
	
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ และเงิ น ฝากประจำมี อั ต ราดอกเบี้ ย ระหว่ า งร้ อ ยละ 0.50 ถึ ง 1.4
ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนเป็นจำนวน 50 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี

9. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง
กำหนดชำระได้ดังนี้

							      (หน่วย: บาท)

                   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
อายุหนี้ค้างชำระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า			
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ			
ค้างชำระ
	   ไม่เกิน 3 เดือน 				
	   3 - 6 เดือน				
   	6 - 12 เดือน				
มากกว่า 12 เดือน				
รวม					
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ			

2553

2552

2,586,879
8,391,235

3,711,680
9,693,419

49,853,468
3,320,492
109,760
64,261,834
(109,760)
64,152,074

8,801,791
2,098,223
161,019
370,000
24,836,132
(610,443)
24,225,689
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10. สินค้าคงเหลือ
									

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ราคาทุน            ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงหลือ      สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2553
สินค้าสำเร็จรูป	     8,327,398
งานระหว่างทำ
737,606
รวม
9,065,004

2552
9,481,211
436,081
9,917,292

2553
(7,868,384)
(7,868,384)

2552
(8,155,668)
(436,081)
(8,591,749)

2553
459,014
737,606
1,196,620

2552
1,325,543
1,325,543

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

		

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์ซงึ่ บริษทั ฯ ได้นำไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันทีธ่ นาคารให้แก่บริษทั ฯ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: บาท)

        ชื่อบริษัท

             ทุนเรียกชำระแล้ว
  

2553

   2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
      สัดส่วนเงินลงทุน
   2553
ร้อยละ

     2552
     ร้อยละ

     ราคาทุน
       2553

     
บริษัท เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส จำกัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัทในเดือน
         พฤศจิกายน 2552)			
-		13,500,000		
-		 100		
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
									
														

2552

-		 10,744,000
-		  (10,337,639)
-		 406,361

		 เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 บริษทั เอ.อาร์.บิซเิ นส เพรส จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน

               งบการเงินรวม
ส่วน
อุปกรณ์
             ปรับปรุง       อุปกรณ์       สำนักงานและ
อาคาร
อาคาร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง

(หน่วย: บาท)

ยานพาหนะ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552		 41,074,105 10,000,000 12,395,061 11,598,037 7,689,467 5,820,900
ซื้อเพิ่ม		
489,872 7,953,313
582,988 4,766,383
จำหน่าย		
- (1,448,756) (506,228)
ตัดจำหน่าย		
- (1,511,426) (481,361)
31 ธันวาคม 2553		 41,074,105 10,000,000 12,884,933 16,591,168 7,284,866 10,587,283
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552		
- 4,918,033 9,079,100 9,304,045 5,134,813
802,522
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		
500,000 2,461,395 1,831,318 1,006,003 1,924,189
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ
   ส่วนที่จำหน่าย		
- (1,427,395) (497,431)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ
   ส่วนที่ตัดจำหน่าย		
- (1,511,368) (480,785)
31 ธันวาคม 2553		
- 5,418,033 11,540,495 8,196,600 5,162,600 2,726,711
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552		 41,074,105 5,081,967 3,315,961 2,293,992 2,554,654 5,018,378
31 ธันวาคม 2553		 41,074,105 4,581,967 1,344,438 8,394,568 2,122,266 7,860,572
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (ทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2552								
2553								
							
                     งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วน
อุปกรณ์
             ปรับปรุง      อุปกรณ์        สำนักงานและ
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552		 41,074,105 10,000,000 12,395,061 10,086,611 7,208,106
ซื้อเพิ่ม		
489,872 7,953,313
582,988
จำหน่าย 		
- (1,448,756) (506,228)
31 ธันวาคม 2553		 41,074,105 10,000,000 12,884,933 16,591,168 7,284,866
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552		
- 4,918,033 9,079,100 7,792,677 4,654,028
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		
500,000 2,461,395 1,831,318 1,006,003
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ
   ส่วนที่จำหน่าย		
- (1,427,395) (497,431)
31 ธันวาคม 2553		
- 5,418,033 11,540,495 8,196,600 5,162,600

รวม
88,577,570
13,792,556
(1,954,984)
(1,992,787)
98,422,355
29,238,513
7,722,905
(1,924,826)
(1,992,153)
33,044,439
59,339,057
65,377,916
6,010,034
7,722,905
(หน่วย: บาท)

ยานพาหนะ

รวม

5,820,900
4,766,383
10,587,283

86,584,783
13,792,556
(1,954,984)
98,422,355

802,522 27,246,360
1,924,189 7,722,905
- (1,924,826)
2,726,711 33,044,439
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

ส่วน
อุปกรณ์
             ปรับปรุง      อุปกรณ์        สำนักงานและ
อาคาร
อาคาร คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง

ยานพาหนะ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552		 41,074,105 5,081,967 3,315,961 2,293,934 2,554,078 5,018,378
31 ธันวาคม 2553		 41,074,105 4,581,967 1,344,438 8,394,568 2,122,266 7,860,572
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (ทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2552								
2553								

รวม

59,338,423
65,377,916
5,977,734
7,722,905

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์สำนักงานซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (2552: 0.2 ล้านบาท)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 8.3 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (2552: 11.3 ล้านบาท) และจำนวนเงิน
ประมาณ 8.3 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2552: 9.3 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
							
                        ซอฟต์แวร์          
  ซอฟต์แวร์            ระหว่าง
คอมพิวเตอร์           พัฒนา              รวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552		
ซื้อเพิ่ม		
ตัดจำหน่าย		
31 ธันวาคม 2553		
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม 2552		
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี		
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับ
   ส่วนที่ตัดจำหน่าย		
31 ธันวาคม 2553		
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                        ซอฟต์แวร์          
  ซอฟต์แวร์            ระหว่าง
คอมพิวเตอร์           พัฒนา              รวม

3,763,571
1,440,409
(226,322)
4,977,658

65,000
65,000

3,828,571
1,440,409
(226,322)
5,042,658

3,544,384
1,440,409
(7,135)
4,977,658

65,000
65,000

3,609,384
1,440,409
(7,135)
5,042,658

3,092,928
546,382

-

3,092,928
546,382

2,873,767
546,382

-

2,873,767
546,382

(225,500)
3,413,810

-

(225,500)
3,413,810

(6,339)
3,413,810

-

(6,339)
3,413,810
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
							
                        ซอฟต์แวร์          
  ซอฟต์แวร์            ระหว่าง
คอมพิวเตอร์           พัฒนา              รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552		 670,643
65,000
31 ธันวาคม 2553		 1,563,848
65,000
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
2552				
2553				

735,643
1,628,848

งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
                        ซอฟต์แวร์          
  ซอฟต์แวร์            ระหว่าง
คอมพิวเตอร์           พัฒนา              รวม
670,617
1,563,848

65,000
65,000

735,617
1,628,848

316,972			
546,382			

316,972
546,382

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดงั กล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (2552: 2.5 ล้านบาท)
และจำนวนเงินประมาณ 2.7 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2552: 2.3 ล้านบาท)

15. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

		 ยอดคงเหลือนี้ คือ ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยสำหรับปี 2548 ซึง่ บริษทั ฯ ถือภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยเป็นสินทรัพย์
เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ
ขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษทั ฯ โดยเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร

16. ทุนเรือนหุ้น

16.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 58,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 580,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 78,000,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้รับ
เงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553
16.2 ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
ทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
จำกัด และบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท กลุ่มแอดวานซ์
รีเสิร์ช จำกัด)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เปลี่ยนจากบริษัท กลุ่มแอดวานซ์
รีเสิร์ช จำกัด เป็นบุคคลธรรมดาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
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16.3 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
ก) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
จำนวน 78,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญทัง้ หมด 312,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ข) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 15,600,000 หน่วย
ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Scheme)
ค) อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจำนวน 38,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 78,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 116,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญทัง้ หมด 466,000,000 หุน้ โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 154,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
		
ในการออกหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 138,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และบริษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 15,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
16.4 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุน
จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 และได้จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 112,600,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 จำนวนเงินที่ได้
รับจากการออกหุ้นทั้งสิ้นมีจำนวน 124,560,000 บาท จำนวนนี้รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 89,960,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจำนวน 6,495,323 บาท ได้นำมาหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน
บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ว่าได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2553

							
	
รายการกระทบยอดจำนวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุ้น)
																												
                    งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
      2553
2552
หุ้นสามัญจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี		
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้		
จำนวนหุ้นสามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน		
เพิ่มขึ้นเพื่อรับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี		
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(หน่วย: หุ้น)
                    งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
      2553
2552
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี		
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้		
จำนวนหุ้นสามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน		
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี		

580,000
231,420,000
232,000,000
218,400,000
450,400,000

580,000
580,000
580,000

		 หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

17. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

		 รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
:
จำนวนที่ออกและเสนอขาย
:
ราคาเสนอขาย
:
อัตราการใช้สิทธิ
:
			
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
:
			
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
:
			
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
:
จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรเพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ :
			
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
:
ผู้ที่ได้รับจัดสรร
:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
15,600,000 หน่วย
ไม่มี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
ราคา 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กำหนด)
เสนอขายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 ปี นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
15,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
15 พฤศจิกายน 2553
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
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เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
			
			
			
			
			
			
			
			

การใช้สิทธิครั้งแรก หลังจาก 12 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ใน
จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
ที่ ก รรมการและ/หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ แต่ ล ะคนได้ รั บ จั ด สรร
จากบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิ
การใช้สิทธิครั้งต่อไป หลังจาก 24 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ สามารถใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ
ตามสิ ท ธิ ข องตนได้ โ ดยไม่ จ ำกั ด จำนวน จนกว่ า จะครบอายุ ข อง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิ

18. สำรองตามกฎหมาย

		 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไป
จ่ายเงินปันผลได้
		 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 2,017,646 บาท ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
		

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

         งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

  2553 	
61.6
139.5
8.3
0.3
7.4

20. รายได้ที่เกิดจากการเเลกเปลี่ยนบริการ

2552 	
60.8
104.8
6.3
2.5
0.2
9.7

2553 	
61.6
139.5
8.3
0.3
7.4

2552
60.8
104.8
6.3
2.5
8.1
0.8
9.7

		 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้ที่เกิดจากการเเลกเปลี่ยนบริการซึ่งรวมอยู่ในรายได้จากการให้บริการจำนวน
3.2 ล้านบาท (2552: 4.3 ล้านบาท)
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21. กำไรต่อหุ้น

		 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก
อยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15.3 ก) ซึ่งได้
ปรับปรุงจำนวนหุน้ สามัญโดยถือเสมือนว่าการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดแรกทีเ่ สนอรายงาน
		 กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
		 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำนวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม
กำไรสุทธิ
			
			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

2553

2552

(บาท)

กำไรต่อหุ้นปรับลด

2553 2552

232,000,000

0.14 0.06

290,046,047		

2553

2552

(บาท)

(บาท)

(บาท)

0.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก

กำไรสุทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

2552*

1,715,088

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่า
มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 40,352,922		

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

2553

(บาท)	 (หุ้น)	 (หุ้น)

-		

กำไรต่อหุ้นปรับลด

			

กำไรต่อหุ้น

40,352,922 14,668,927 288,330,959

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)

			

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก

(บาท)

2553

-		

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่า
มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ 40,352,922		

2552*

2553 2552

232,000,000

0.14 0.06

(หุ้น)

40,352,922 13,453,166 288,330,959

กำไรต่อหุ้น

(หุ้น)

(บาท)

(บาท)

1,715,088
290,046,047		

0.14

* ภายหลังจากการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
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22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

		 บริษัทฯ ดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ (1) สื่อสิ่งพิมพ์ (2) จัดนิทรรศการ และ (3) สื่อดิจิตอลและอื่นๆ ข้อมูล
ทางการเงินจำแนกส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

สื่อสิ่งพิมพ์

จัดนิทรรศการ

2553 2552
2553 2552
74,782 73,551 203,845 146,254
4,899 5,267
79,681 78,818 203,845 146,254

สื่อดิจิตอลและอื่นๆ

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2553 2552
2553 2552
2553 2552
8,458 6,116
- 287,085 225,921
615
565 (5,514) (5,832)
9,073 6,681 (5,514) (5,832) 287,085 225,921

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น
กำไร (ขาดทุน) จากการ   
   ดำเนินงานตามส่วนงาน 6,772 3,747 46,800 25,956 (103) (6,964)
- 53,469 22,739
รายได้และค่าใช้จ่าย
   ที่ไม่ได้ปันส่วน:
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									
(158) (160)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									 (12,958) (7,910)
กำไรสุทธิสำหรับปี									 40,353 14,669
(หน่วย : พันบาท)

สื่อสิ่งพิมพ์

2553

2552

จัดนิทรรศการ

2553

2552

สื่อดิจิตอลและอื่นๆ

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

2553

2553

2552

2552

งบการเงินรวม

2553

2552

ที่ดิน อาคาร
   และอุปกรณ์ - สุทธิ
51,818 43,178
9,016 9,904 4,544 6,257
- 65,378 59,339
สินทรัพย์ส่วนกลาง									 192,563 72,176
รวมสินทรัพย์									 257,941 131,515

บริษัทฯ ใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

		 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ ในระหว่างปี 2553 บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 1.14 ล้านบาท
(2552: 0.94 ล้านบาท)
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24. เงินปันผลจ่าย
	

เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผล
จ่าย

หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น

วันที่จ่ายเงิน
ปันผล

			
เงินปันผลงวดสุดท้ายจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
   กำไรปี 2552
วันที่ 28 เมษายน 2553

พันบาท

บาท

บาท

33,640

100

58.0

6 พฤษภาคม 2553

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
   ผลประกอบการไตรมาส 	
วันที่ 29 มิถุนายน 2553
   1 ปี 2553			

13,650

100

17.5

1 กรกฎาคม 2553

เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
   ผลประกอบการไตรมาส
วันที่ 24 สิงหาคม 2553
  2 ปี 2553 และจากกำไรสะสม		

10,296

0.25

0.033

27 สิงหาคม 2553

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2553		

57,586

เงินปันผลระหว่างกาล
   สำหรับปี 2552

30,160

100

52.0

2 กรกฎาคม 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2552

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2552		

30,160

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารโกดัง ยานพาหนะและสัญญาบริการ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 1 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนิน
งานดังกล่าวเป็นจำนวน 5.5 ล้านบาท (2552: 2.9 ล้านบาท) โดยมีกำหนดจ่ายชำระภายใน 1 ปี
25.2 การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น
จำนวน 0.3 ล้านบาท (2552: 0.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

26. เครื่องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดัง
กล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้
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รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญ
เสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินเบิกเกิน
บัญชีที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
               อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน 1 ปี          อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 มากกว่า
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ย
รวม
				
(ล้านบาท)			
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
62.4
0.7
63.1
เงินลงทุนชั่วคราว
50.0
50.0
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
64.2
64.2
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
1.1
1.1
113.5
64.9
178.4
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
15.8
15.8
15.8
15.8

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

0.50-1.40
1.40
0.75
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากธุรกรรมที่เป็น
เงินตราต่างประเทศมีจำนวนน้อยและไม่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน จึงไม่ได้มีการพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

    สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

		                           (ล้าน)                         (ล้าน)                        (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา
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26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ บริษทั ฯ จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

27. การบริหารจัดการทุน 

		 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
		 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18:1 (2552: 0.35:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน

		 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13,512,000 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผล
ระหว่างกาลที่จ่ายระหว่างปี 2553 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราถัวเฉลี่ยหุ้นละ 0.13 บาท
		 เงินปันผลนี้จะจ่าย และบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

		 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคย
รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

		
		

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม่
รายงานไว้

532,392
326,580

858,972

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภท
ตามที่เคย
รายการใหม่
รายงานไว้

532,392
326,580

858,972

30. การอนุมัติงบการเงิน
		

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
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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
3 categories as
1. Printing
2. Events and Expo
3. Digital Media
0107553000051
0-2642-3400
0-2641-2331
www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 Baht
112,600,000 Baht
0.25 Baht
Ordinary Shares 450,400,000 shares

Other Relevant Information
Share Registar

Auditor
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Thailand Securities Depository Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand Building
62 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2 596-9000, +66 (0) 2 229-2888
Fax : +66 (0) 2 832-4994 – 6
Mr. Sophon Permsirivallop
Certified public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2 264-0777
Fax : +66 (0) 2 264-0789-90
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BUSINESS GOAL
The Company aims to create fully integrated media that can effectively reach target customers by combining
our various media including print media, event, meetings, seminars, as well as digital and other media.
We would strategically use our available contents to enhance the potential of the Company and expand
all three groups of business. Our goal on each group of business can be summarized as follows:

•

Print Media Business: retain our position as a major player in the IT publishing industry and progressively
		 expand our leadership in the business and management publishing industry.

•

Exposition, Trade Fair, Event and Seminar Organizing Business: retain our position the leading
		 IT Expo organizer and progressively expand the scope to cover other categories of products,
		 as well as increase market share in the seminar and conference segment.

•

Digital and Other Media: develop new media to provide knowledge and information on IT and business
		 in the form of digital and other media, presented by integrating video and interactive media in order
		 to reach consumers of the new generation, using internet connecting devices ranging from computer
		 notebook, smart phones, tablets and so on.
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CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Having been in the business for more than two decades, ARIP (Public) Co., Ltd., as a quality media and
content provider, persistently encourages education and knowledge for the Thai’s society. Apart from being
media provider, the company also recognizes the importance of creating a learning foundation for Thai children
in Bangkok and remote rural areas. In the future, this new generation will become important resources to the
development of our country. The Company has initiated and supported various activities to promote and contribute to
Thai society and its young generation as a whole. Those activities are continuously organized through The Better
Thailand Foundation as follows
“Chinese Painting for the Future of Thai Children” Project : The Company cooperated with a veteran Chinese
artist “Hsu Bin” to organize an exhibition of Chinese fine brush paintings. The proceeds from the Art
Exhibition were partly contributed to the Better Thailand Foundation to support its activities such as creating a
learning center, donating computers and educational materials for children in rural areas. Furthermore, we
also cooperate with The Better Thailand Foundation in setting up a donation box as well as selling copies of
paintings in the “Hsu Bin - The Poetry of the Nature” Exhibition.
The Better Thailand Foundation’s “Card for You” Project : It’s has been 8 consecutive year that ARIP supports
the “Card for You” Painting Competition. The event has been organized to provide opportunities for disable
and less-fortunate children to gather and express their imagination dream on selected topics through color
pencils, water color, pastels and others. The winning paintings will be used to print New Year greeting cards,
which should bring pride and encouragement to the painters.
“Donation of Extracurricular Reading Books” Project : ARIP has donated 5,977 books and 2,611 CDs to
nationwide public libraries under the supervision of the office of Non-Formal and Informal Education to help
disseminate knowledge to the general public.
“IT School Camping Project” is a good social event initiated by ComputerToday magazine. Our editors will
cooperate with each elementary or secondary school to create an event for students to learn about IT in a fun
way with games, activities and rewards.
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NATURE OF BUSINESS
The Company’s core business consists of three groups as follows:
	

1) Print Media Business, related to business, management and information technology (IT)

The Company has experience in creating print media related to business, management and information
technology for over 20 years. This includes magazines, annual data books, pocket books and other publications.
Our employees are knowledgeable and have experience in business, management and information technology.
Our knowledge being obtained from the Company’s print media therefore can be applied in order to enhance
skills with regards to management, as well as effective selection of information technology systems. At the end of
2010, the Company produces and distributes 5 magazines. Among them, 4 of which are related to information
technology and consumer electronics magazines, one of which is related to business and management magazine.
We also produce annual data books, IT books and other books.

2) Exposition, Trade Fair, Event and Seminar Organizing Business

In order to create new channels in reaching our customers, the Company has organized COMMART, which
was considered one of the most successful IT expositions. Last year, the Company organizes 3 COMMART
expositions in Bangkok, and there were manufacturers and distributors from over 300 brands joining the events.
The Company also organizes regional COMMART in several regions including COMMART E-Saan and
COMMART Burapha, as well as COMMART Campus. Moreover, in order to diversify it trade fair business,
the Company has started to organize CEMART (Consumer Electronics Mart) for the first time in August 2010.
It was an electronic appliances and devices exposition. Apart from trade fairs, the Company has been entrusted
by many agencies both public and private sectors to organize seminars, events and activities in various
forms including business management forums, small group seminars, workshops, exhibitions, educating
and marketing events.

3) Digital and Other Media Business

Nowadays the Internet is a medium that can widely reach readers and consumers. It is also convenient and
requires low cost. As a result, the consumers’ behaviors have increasingly been shifted from accessing information
through print media to Internet contents. Therefore, in order to accommodate such behavioral changes
of consumers, the Company has developed a website. Since we are considered a leading content provider,
we can use content from various print media to effectively expand our business on the Internet. At present,
the Company has a total of 8 websites that act as sources of information on IT and consumer electronics,
as well as a platform to promote the Company’s magazines and events. In addition, they are used as a online
TV station, as well as providing free email and domain name registration services.
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Revenue Structure
Type of Revenue
			
(1) Print Media
(2) Exposition, Trade Fair,
Event and Seminar Organizing
(3) Digital and Other Media
Total sales revenue
Other revenue
Total revenue

2008

2009

2010

Million Baht Percentage Million Baht Percentage Million Baht Percentage
113.51
39.61
73.55
32.56
74.78
26.05
168.52
3.68
285.71
0.88
286.59

58.80
1.28
99.69
0.31
100.00

146.25
5.26
225.06
0.86
225.92

64.73
2.33
99.62
0.38
100.00

203.85
7.76
286.39
0.70
287.08

71.01
2.70
99.76
0.24
100.00

Significant changes in the past year

• The Company has registered as a public limited company in pursuant to the Public Limited Company Act,
			 having registered capital of 58 Million Baht on 3 February 2010.
• The Company has restructured its shareholders. Whereby Advanced Research Group Co., Ltd. (AR) sold
			
			
			
			
			
			
			

the Company’s shares that it held totaling 545,200 shares with the par value of 100 Baht per shares,
representing 94% of total shares of the Company to AR’s shareholders. They are Mr. Min Intanate holding
365,923 shares, Apsilon Ventures PTE Ltd (an affiliate of Keppel Telecommunication & Transportation,
a leading telecommunication & transportation service provider in Singapore) holding 173,688 shares, and
other shareholders holding 5,589 shares. As a result, those shareholders become directly holding shares
in the Company, not through AR. This restructure has been done on 16 June 2010 so as to make
shareholding structure clear and simple.
Registered capital increase to 78 million Baht on 21 June 2010
Changed the par value of shares from 100 Baht per share to 0.25 Baht per share, resulting in the
			 increased number of ordinary shares from 780,000 shares to 312,000,000 shares
Increased registered capital of 38,500,000 Baht in addition to its existing registered capital of 78,000,000
			 Baht. The new registered capital became 116,500,000 Baht. The capital increase was done by issuing
			 new ordinary shares totaling 154,000,000 shares with par value of 0.25 Baht per share in which the details
			 of allotment are as follows:
				 (1) New Ordinary shares totaling 138,400,000 shares were allotted for Initial Public Offering (IPO)
				 (2) New ordinary shares totaling 15,600,000 shares were allotted for Employee Stock Option (ESOP)
					 to support the exercise of right in accordance with the warrants offered to its directors and
					 employees free of charge. Under the ESOP scheme, the Company’s directors and employees
					 are entitled to purchase ordinary shares at a rate of 1 warrant per 1 share at an exercise price
					 of 0.25 Baht per share. The warrants shall be valid for 3 years
Registered to increase paid-up capital by offering to sell new ordinary shares to the public totaling
450,400,000 shares with the par value of 0.25 per share, so the Company’s total paid-up capital was 112.6 million
Baht as of 25 November 2010

•
•
•

•
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RISK FACTORS
Risk factors are factors that the Company considers that they may affect the operations of the Company.
The risks and uncertainties that the Company does not mention are classified as insignificant or unpredictable risks.

1. Risk from reliance on staff

Since the Company’s main business is business related to information technology (IT). It relies on people with
IT knowledge and skills, good understanding on market conditions and trends in IT products, to provide information
and contents for the Company’s media including magazines, books, event & expo, digital and other media.
Since personnel are important resources for the Company’s business operations, losing them may have an impact
on the business.
However, the company has set policy measures to reduce the risk in losing knowledgeable resources by giving
emphasis to personnel development and by involving employees in its business operation. It supports employees’
continual growth along side the success and growth of ARIP. The Company provides remuneration packages in line
with market rates in order to motivate staff to continuously work for the Company. Moreover, ARIP allocated a total
15,600,000 units of ESOP warrants with the rights to subscribe to new ordinary shares, and offered to its directors
and Employees free of charge as an incentive and motivation for them to work with the Company for a long period.
In addition, the Company has a policy to develop knowledge and capability of the whole team and encourages
teamwork spirit without relying on any particular individuals. This would help reducing the risk in reliance on particular
personnel. The turnover of personnel in key positions in the past has been very low. This reflects the loyalty of the
staff to the organization, as well as confidence in the potential of the Company.

2. Risk from competition and increased number of competitors

Print Media, magazine in particular, is considered to be a highly competitive business. The number of magazines
is continuously increasing. Presently, there are more than twenty IT magazines both overseas licensed and local
magazines. For an IT magazine to be popular, it must be able to present something that are within the interest of
readers and present it in a timely manner and with interesting presentation technique suitable for the readers’
behavior and lifestyles. Having more than 20 years of experience in the media business, the Company subsequently
has good understanding on market conditions and trends of IT products. As a result, the Company is able to select
interesting and up-to-the-minute contents. Moreover, we continue to develop and adjust magazines within our group
to serve our readers’ lifestyle, for instance the adjustment of magazine sizes so they become more compact and
portable; the integration of two magazines in order to increase the richness of its contents. This is the reason why our
IT magazines become more popular and widely accepted among target customers who are general and enterprise
readers. We can see from the results of popularity survey on consumers who read computer magazines, which had
been conducted by Suan Dusit Poll, Suan Dusit Rajabhat University in 2008. The results confirmed that the magazine
“ComputerToday”, by ARIP, was the computer magazine that had the most readers.
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For the event & expo business, the Company is a leader in IT trade show. However, during the past 2-3 years,
many retailers of electronic equipment and IT products had started to organize trade fair showcasing IT products and
electronic equipment. This can be considered as indirect competition with the exhibitions being held by the Company.
Nevertheless, from over 10 years of experience in organizing trade shows, we have been using different strategies
including product strategy that emphasizes on a variety of products in the event, selecting venues that are located in
the heart of a city with large facilities and convenient transportation. Besides, it offers interesting activities and sales
promotions, such as lucky draws, auction of IT products with lower than market prices, providing Buyer Guide
Service Desk to offer advice on selecting IT products, presenting new innovations and a wide variety of products.
The Company also sets aside a comprehensive advertising budget through all media. With our close relationship with
manufacturers and distributors of various IT products, our trade shows are still able to well maintain popularity among
visitors and businesses which participated in selling their products in the fairs.
Regarding digital media particularly online media, there are so many websites being opened recently because
it can be done quite easily. However, the number of websites that offer information on IT are still limited because
an IT website needs to be well prepared in terms of contents and database, speedy presentation of interesting and
applicable information. From more than 20 years of our experience particularly in IT as mentioned above,
the Company is well equipped in terms of contents and credibility. We are able to add value on available contents
and database, and transform them into products and services through digital media. Although revenue from digital
media is currently not account for a high portion but there is a tendency of high growth rate based on consumer’s
behavior changes in accordance with technological advancement.

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, we have been ordering and procuring paper for those printing houses which print
our magazines and books. Paper is considered a commodity, in which the price changing is according to market
demand and production volume of manufacturers. Therefore, the Company encounters risk on fluctuation of paper
prices, which may affect the company’s production costs while prices of magazines being produced by the Company
cannot be adjusted due to high competition. At the same time, the Company may experience a shortage of paper
in the event that the price has increased.
In the production of magazines, the company can estimate the exact number of publications, therefore we can
calculate the amount of paper in advance. Accordingly, the Company will order paper from the manufacturers and/or
distributors approximately 3-6 months in advance. This method enables us to be able to find the amount of paper
as required at a reasonable price, and reduce the risk on shortage of paper. Moreover, the Company will consider
changing the type of paper being used in order to control appropriate production costs and quality.

4. Risk from economic downturn that has an impact on advertising industry

The circumstance of economic downturn would have quite a significant impact on the growth of advertising
industry since the majority of entrepreneurs would consider reducing the advertising expenditure during difficult time.
This can be seen in 2008 during the financial crisis in the United States, which led to recession around the world
including among others, Thailand. It affected the amount of advertising in 2008, which was decreased by 2.1% from
92,035 million Baht to 90,120 million Baht. During 2005-2007, the sales value of advertising had grown up consistently
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(1.7% in 2005, 4.8% in 2006 and 2.6% in 2007). Thailand’s political unrest, particularly the political violence that occurred
last May had caused an overall economic downturn in Thailand and the growth of the advertising industry. It would
eventually affect the revenue of the Company since income of media business mainly derives from advertising fees.
However, the Company has realized such effect, and has subsequently improved the contents and formats of its
magazines and books in order to meet the needs of readers at all time. We also attract customers to spend on
advertising with us by, for instance, contents improving and format changes. Moreover, the Company uses sales
promotion strategy to attract customers so that they spend their advertising budget with us, such as an offer to sell
magazine advertising as a package, which include a combination of our media and other services. In addition,
the Company also cooperates with our customers to organize marketing events and activities in order to build
relationship between partners and magazine readers, which will help expand partners’ businesses and increase
the Company’s revenue.

5. Risk from the venue to host trade shows and exhibitions

A suitable venue is an important strategy contributing to the success of event & expo business. The Company
has been using the Queen Sirikit National Convention Center as the main venue for our trade shows all along
because it locates in appropriate location right at the heart of the city. It can be conveniently accessed by subway
(MRT), and has a large space available. The Company will normally discuss and devise an annual plan to organize
its events with the Queen Sirikit National Convention Center on an annually basis. However, the rent agreement will
be entered according to each individual event. The Company may encounter risk of not being able to secure the
rental agreement with the Queen Sirikit National Convention Center for its events held in Bangkok.
Due to the fact that the Company has been using the Queen Sirikit National Convention Center since 2001 and
has continuously obtained well cooperation from the Center, the Company is confident that the good relationship will
allow the Company to be able to rent the space at the Center for our future events. However, if it is necessary for the
Company to move our events to other venue, we will still consider using suitable locations, as it is the key factor.
Presently, there are several convention centers being built in Bangkok and other provinces. Those centers offer large
space and can be conveniently reached. Our events are well known and widely accepted for more than 10 years,
and we also have good relationship with manufacturers and distributors, which rent the exhibition booths with us.
The Company is confident that our events will continue to be well accepted.

6. Risks from Claims and Lawsuits

Since the Company carries out media business including print, digital and other media. The contents being used
in the business are acquired from books, articles written by the Company’s editorial staff and freelance writers, as
well as translated foreign articles. This may create a risk of claims and lawsuits in terms of copyright infringement and
critics that may offend other people.
The Company recognizes this risk, so we prepare our contents with care and cautiousness. There will be persons
who are in charge of each magazine, book and website in order to ensure its completeness prior to the production.
In addition, the Company has established regulations on professional ethics of journalism so they can be used as
guidelines for our employees to comply with. We will also provide training by inviting guest speakers with special
expertise to educate our staff in editorial department so they are aware of risk factors and cases, which may lead to
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copyright infringement in order to help prevent the issue. For freelance writers, the Company has mentioned in the
contract that freelance writers will have to confirm that their work does not infringe the rights of any one. If there is an
issue of copyright infringement occurs, the writers shall be liable for all damages by themselves. However, these
problems rarely occur in the past, and at the same time, the Company has purchased professional indemnification
insurance to minimize the impact if we are being sued.

7. Risk of changes in technology

Computer technology can be rapidly changed. Currently, digital media especially Internet media becomes a new
way to deliver contents, information and news, which is fast and comprehensive and incurs low cost. As a result, the
use of the Internet has become part of everyday life, and its usage rate has continuously increased. Such changes
may affect the Company’s operation in relation to our business of print media.
The Company takes such risk in our consideration and has been prepared for such threats. We have been using
contents from our various types of media to expand our business on Internet media since 1998 and still continue to
develop it all along. ARIP intends to be a media producer and provider who can reach our potential customers more
effectively and comprehensively. The Company currently has a total of 8 websites that are being used for several
purposes, for example as a source of information with regard to IT and consumer electronics, promoting the Company’s
magazines and events, and using as an online TV station. Moreover, ARIP provide free email addresses and domain
name registration services.

8. Risk from having major shareholders significantly holding the Company’s ordinary shares.

The major shareholder of the Company is Mr. Min Intanate who holds 45.64% of the Company’s shares.
This major shareholder will be able to control the resolution of the shareholders’ meetings, especially where it is
prescribed by laws or the Company’s regulations that the resolution be supported by not less than three fourths of the
votes of shareholders present in the meetings and having voting rights. Since the major shareholder has over 25%
voting rights, he could literally oppose any such special resolution. As a result, other shareholders will not be able
to counterbalance the votes of the major shareholder.
In addition, Apsilon Ventures PTE LTD also holds 20.74% of the Company’s shares. If these two major
shareholders, who are not related persons in pursuant to Article 258 of Securities and Exchange Act, decide to vote
towards same direction, their votes altogether will be 66.38%, which would allow them to have power to control the
company and be able to influence the decisions of the company in almost every matter. This include the decision on
appointment of directors or request for resolutions on any matters that require a majority vote of the shareholders’
meetings, except for matters being prescribed by laws or the Company’s regulations that three fourths of votes shall
be obtained from the shareholders’ meetings. Therefore, other shareholders of the Company may encounter risk on
the inability to obtain votes in order to examine and counterbalance the matters being proposed by the major
shareholders for the shareholders’ meetings to consider. However, the Company has appointed independent
directors to the audit committee so they can inspect, consider and review transactions that may give rise to conflict of
interest in the future, and ensure transparency in the Company’s operations.
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MANAGEMENT STRUCTURE
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104

Content

Activity and
Goods
Exposition

Accounting,
Finance and
Human
Resource

Strategy
and
Development

Creative

Public
Relations

ARIP Public Company Limited 2010 Annual Report

Board of Directors
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name – Last Name			
Mr. Manu Leopairote
Mr. Min Intanate
Mr. Pathom Indarodom
Mr. Chanchai Boonyasurakul
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Mr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Mr. Narit Therdsteerasukdi
Group Captain Isaraya Sukcharoen

Position

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

Company’s Secretary
Mr. Chakrit Wongkaew

Authorized Directors

Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mr. Pathom Indarodom or Mr. Prayoon Rattanachaiyanont.
The signatures of any two of the four above-mentioned directors affixed with the Company’s seal shall bind
the company.

Authorities and Duties of the Board of Directors

1. Honestly and prudently perform their duties in accordance with the laws of Thailand, the Company’s
objectives and regulations, as well as resolutions of shareholders’ meetings, with an aim to protect
the interests of the Company;
2. Have authority to appoint a number of directors as the executive board in order to perform any tasks and
supervise the company’s operations as assigned by the board of directors, including the authority to appoint
the chairman of the executive board and other committees such as audit committee, nomination and remuneration
committee as appropriate;
3. Determine goals, directions, policies, business plans and budgets of the Company; oversee
the administration and management of the executive board or assigned individuals to ensure that they follow
policies as set by the board of directors;
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4. Review and approve the Company’s policies, directions, strategies and business plans, annual budget for
business operation, annual expenditure, and large investment projects as proposed by the executive board;
5. Monitor and follow up the operational performance to ensure that it continues to be in accordance with the
plans and budgets;
6. Review and approve other important affairs in relation to the Company or as it deems appropriate for the
benefit of the Company;
The board has stipulated that directors or persons who may have disputes, interests or conflict of interests
with the Company or its subsidiaries, shall not be entitled to vote in that particular matter. The following conducts
and authorities shall only be performed upon receiving approval from resolutions of shareholders’ meetings
		 (a) Any matter that the laws have stipulated that a resolution of the shareholders’ meetings be obtained
		 (b) Any transaction where a director may have interest and is under the scope as prescribed by laws or
		 requirements of the Stock Exchange in which approval from the shareholders’ meetings be obtained
The following cases shall be approved by the board of directors’ meetings and shareholders’ meetings with
not less than three fourths of total votes of shareholders who are entitled to vote and present in the meetings:
		 (a) Sale or transfer of the Company’s business in whole or in significant part;
		 (b) Purchase or acquisition of other businesses or any private company;
		 (c) Execution, amendment or termination of any agreement in relation to the renting of the Company’s
		 business in whole or in significant part or the assigning of other persons to manage the Company’s
		 business or merging with other businesses with the aim to share profit and loss
		 (d) Additional amendment of the Company’s Memorandum of Association or Articles of Association
		 (e) Increase or decrease of capital, issuance of debentures, and merger or liquidation of the company.

Audit Committee

The Company’s audit committee, which had been appointed by Extraordinary General Meeting No. 1/2552 on
30 September 2009 comprises of three members as follows:

			

Name – Last Name				

1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*
2. Mr. Narit Therdsteerasukdi
3. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Position

Independent Director & Chairman of Audit Committee
Independent Director & Audit Committee Member
Independent Director & Audit Committee Member

Note: * A member of the audit committee who is competent in accounting and finance

Secretary of the Audit Committee
Miss Sansanee Horanikhom
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Authorities and Responsibilities of the Audit Committee

1. Review and ensure that the Company’s financial reports (quarterly and annually) are accurate and
adequately disclose related information prior to submission to the board of directors
2. Review and ensure that the Company’s internal control system and internal audit system are suitable,
adequate and effective; to consider the independency of the internal audit unit, as well as approve the
appointment, transfer and dismissal of the head of the internal audit unit or any other units responsible for
internal audit
3. Review and ensure the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, requirements and
regulations of the Stock Exchange or the laws relating to the Company’s business
4. Select and nominate independent persons and determine remuneration of the Company’s auditors;
coordinate with the auditors with regards to objectives of the audit, scope, guidelines, problems found during
auditing process, and dealing with issues that the auditors deem significant, as well as attend meetings with
the auditors in the absence of the Company’s management at least once a year
5. Consider the disclosure of the Company’s information concerning related transactions or transactions that
may have conflict of interest in order to ensure the accuracy and adequacy in accordance with the laws and
regulations of the Stock Exchange and to ensure that such transactions are reasonable and in the best
interest of the Company.
6. Prepare the audit committee’ reports to be disclosed in the Company’s annual reports. Those reports shall be
signed by the chairman of the audit committee and consist of at least the following information:
		 (a) An opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial reports
		 (b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control
		 (c) An opinion on the compliance with the laws regarding The Securities and Exchange Act,
		 requirements and regulations of the Stock Exchange, or laws relating to the Company’s business
		 (d) An opinion on the appropriateness of auditors
		 (e) An opinion on the transactions that may lead to conflict of interest
		 (f) The number of audit committee’s meetings and attendance of each member of the Committees
		 (g) Comments or observations that the audit committee obtained during performing its duties under
		 the Charter
		 (h) Other transactions that the shareholders and investors should be aware of under the scope of duties
		 and responsibilities as assigned by the board of directors
7. The audit committee may search for independent opinions from professional consultants as it deems
necessary using the Company’s resources.
8. Perform other duties as assigned by the board of directors with approval of the audit committee
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Executive Board
	
			

Name – Last Name			

1. Mr. Min Intanate
2. Mr. Pathom Indarodom
3. Mr. Chakrit Wongkaew
4. Mr. Prasit Worachatrawanit
5. Miss Pornpavee Sahawathanapong
		
6. Mr. Marut Teawarboon

Position

Chairman of Executive Board
General Manager
Deputy General Manager: Event & Expo
Deputy General Manager: Strategy & Development
Deputy General Manager: Account, Finance and Human
Resource Management
Assistant General Manager: Sales & Marketing

Authorities and Responsibilities of the Executive Board

1. Have the authority to manage and administer the Company’s business in accordance with the laws,
the Company’s Memorandum and Article of Association, resolutions of shareholders’ meetings and resolutions
of the board of directors’ meeting in with honesty and prudence, with an aim to protect the interests of the Company;
2. Determine organizational structure and administrative authorities in all divisions of the Company, as well as
manage the selection, training, employment, transfer and termination of the Company’s employees;
3. Plan and establish business plans, business strategies, and annual budget of the Company’s operations in
order to propose to the board of directors for approval; approve the allocation of annual budget, additional
revision and modification of annual budget in case of emergency then propose them in the board of directors’
meeting for acknowledgement;
4. Monitor the implementation of the Company’s policies and guidelines, which have been established
in an effective manner and in accordance with the operations;
5. Monitor the operational performance of the Company as determined in accordance with the approved
business plans;
6. Have the authority to approve financial transactions as follows:
(1) There is no limit of authority for the executive board if it approves financial transactions within the scope
of the business plan or annual budget that the board of directors has already approved,
(2) In case that it is not prescribed in the approved budget according to Clause (1), the Company’s
executive board has the power to approve financial transactions in an amount not exceeding 20 million
baht, whereby such power to approve financial transactions shall cover the approval of expenditures in
the general course of business, investment in capital assets or fixed assets, financial loans, applying for
credit facilities, as well as provision of guarantee, for instance, provided that the executive board has to
propose to the board of directors’ meetings for acknowledgement;
7. Perform other duties as assigned by the Company’s board of directors
The above-delegation of power shall not apply to the extent that allows the executive chairman or members
of the executive board to approve transactions that he or she may have dispute or interest or conflict
of interest in any manners with the Company.
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Nomination of Directors

The selection of a person to be appointed as a director of the Company will be carried out through the shareholders’
meetings. The board of directors will select and nominate such person according to his/her experience, knowledge,
ability and qualifications as required by law. Since the Company has not set up a nomination committee to perform a
selection or nomination of such position, the shareholders’ meetings will select directors based on criteria and
procedures as specified in the Company’s Articles of Association.
	

Composition and Appointment of the Company’s Board of Directors

The composition and nomination, appointment, dismissal or removal of the Company’s directors are set out in the
Company’s Articles of Association, which can be summarized as follows:
1. The board of directors shall consist of not less than five directors and at least half of the directors shall domicile
within the Kingdom, and have qualifications as prescribed by laws
2. The shareholders’ meetings shall elect directors in accordance with criteria and procedures as follows:
(1) Each shareholder shall have one vote per share
(2) Each shareholder shall use all of his/her votes according to Clause (1) to elect one or more candidates
as directors but cannot split more or less of his/her votes for any candidate in particular
(3) People being ranked in descending order from the highest number of votes received shall be appointed
as directors in that order until the entire director positions are filled. Where the votes cast for candidates
in descending order are tied in such a way as the number of directors is exceeded, the chairman shall
have the casting vote.
3. In each annual ordinary meeting of shareholders, one third of the directors shall vacate their positions. If the
number of directors cannot be divided into three equal portions, then the number of directors in nearest to one
third shall be vacated from the positions. The drawing lots shall be used to decide which directors will vacate
their positions in the first and second years after the Company’s registration. For the following years, directors
who serve the longest in their positions shall vacate the positions. Directors who retire by the term of office may
be reelected to take their positions.
4. Any director wishes to resign shall submit resignation letter to the Company, and their resignation shall be
effective from the date that the resignation letter reaches the Company.
5. The meeting of shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to vacancy as a result of
the termination of the term of office of the director, by a vote of not less than three-fourths of the number of shareholders
attending the meeting and having the right to vote; and the total number of shares being not less than half of the
number of shares held by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Composition and Appointment of Independent Director

The board of directors will initially consider qualifications of persons who will serve as independent directors.
The consideration will be made based on prohibited qualifications and characters of directors in pursuant to the Public
Limited Companies Act, the Securities and Exchange Act, announcements and notifications of the SEC, the Capital Market
Supervisory Board, including other related notifications, requirements and/or regulations. In addition, the board of directors will
consider to select independent directors based on their proficiency, experience and other qualifications, and will propose
to the shareholders’ meetings for appointment to be the Company’s directors. In this regards, the Company has policy
to appoint independent directors at least one third of total directors, and the number of independent directors shall
not less than 3 persons.
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Qualifications of Independent Directors

1. An independent director, including his/her related parties should not hold shares exceeding 1% of the total
shares with voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major shareholders or any
entity, which has authority to control the Company.
2. Not being or used to be involved in the Company’s management as a director, an employee, a staff or a
consultant who receives a regular salary; or a controlling person of the Company, parent company, subsidiaries,
associates, subsidiaries in the same level, major shareholders or any entity which has authority to control the
Company, unless he/she has been released from such characteristics for not less than two years prior to the
submission of application to the SEC. Those prohibited characteristics exclude the event that an independent
director used to be a government official or an advisor of a government agency, which is a major shareholder or
an entity, which has power to control the Company.
3. Not being a close relative or a related person who has relationship through legal registration as a father, a mother,
a spouse, a sibling and a child, as well as a spouse of a child of the Company’s executives, major shareholders,
persons having controlling power or persons who have been nominated as executives or controlling persons of
the Company or its subsidiaries
4. Do not have or used to have any business relation with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates,
major shareholders or persons who have controlling power over the Company in a manner which may interfere
his/her independent judgment; not being or having been a significant shareholder or persons having controlling
power of the persons who have business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates,
major shareholders unless he/she has been released from such characteristics for not less than two years prior to
the submission of application to the SEC.
5. Not being or having been an auditor of the Company, parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders or entities with controlling power of the Company; not being a significant shareholder, controlling
person or partners of any audit firm that delegates auditors to audit the Company, parent company, subsidiaries,
associates, major shareholders or entities which have authority to control the Company, unless he/she has been
released from such characteristics not less than two years prior to the submission of application to the SEC
6. Not being or used to be a professional service provider including a legal or financial consultant who receives
service fees exceeding two million Baht per year from the Company, parent company, subsidiaries, associates,
major shareholders or an entity which have authority to control the Company, and not being a significant shareholder
or a person having controlling power or a partner of such professional service provider, unless he/she has been
released from such characteristics for not less than two years prior to the submission of application to the SEC .
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company’s directors, major
shareholders or shareholders who are related parties of major shareholders
8. Not operating any business which has the same nature as the Company’s business; and is in competition with
the business of the Company or its subsidiaries, or being a partner in a partnership or become a director who
involves in operational administration, employee, staff or consultant earning regular salary or holding shares more
than 1% of total shares with voting right of other companies that have the same nature and significantly compete
with the Company or its subsidiaries.
9. Not having any nature that does not allow him/her to provide independent opinion regarding the Company’s
operation.
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Composition and Appointment of Audit Committee

The Company’s board of directors will appoint an audit committee, which consists of at least 3 members. This audit
committee will be appointed from the Company’s independent directors having qualifications as prescribed by the
Securities and Exchange Act, as well as notifications, provisions and/or regulations of the Stock Exchange of Thailand.
Moreover, the independent directors who also serve as members of the audit committee shall have additional qualifications as
follows:
1. Not being a director who has been appointed by the board of directors to make decision in business operation of
the Company, parent company, subsidiaries, associates, subsidiaries under the same level; not being a major
shareholder or a person having controlling power of the Company;
2. Not being a director of parent company, subsidiaries or subsidiaries of the same level, particularly listed
companies
3. Having sufficient knowledge and experience, which allow him/her to perform the duties of the audit committee.
In this regard, there shall be at least one member with sufficient knowledge and experience to be responsible for
reviewing the reliability of financial statements.
Each member of the audit committee shall have an office term of 2 years.

Remuneration of Directors and Executives
1. Monetary Remuneration
Remuneration of the board of directors
In the past, the Company did not pay meeting allowances and remuneration of directors. In the extraordinary
meeting of shareholders No. 1/2552 on 30 September 2009, the resolution had been passed to appoint the audit
committee in accordance with the principles of good corporate governance, and approve remuneration for the audit
committee. Later on, at the extraordinary meeting of shareholders No. 1/2553 on 29 January 2010, the resolution had
been passed to approve meeting allowances and remuneration of directors for the year 2010. In 2009 and 2010, the
Company paid meeting allowances and remuneration of directors as follows:

Name – Last Name
				
1. Mr. Manu Leopairote
2. Mr. Min Intanate
3. Mr. Pathom Indarodom
4. Mr. Chanchai Boonyasurakul
5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
6. Mr. Wilson Teo Yong Peng
7. Mr. Prakob Visitkitjakarn
8. Mr. Narit Therdsteerasukdi
9. Group Captain Isaraya Sukcharoen
Total

2009		
Amount (Baht)
-			
-			
-			
-			
-			
-			
150,000			
120,000			
120,000			
390,000			

2010
Amount (Baht)
3,040,000
2,445,000
45,000
285,000
280,000
40,000
640,000
520,000
515,000
7,810,000
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Remuneration of Executives
Type of Remuneration
			
Salary, bonus and welfare		
Total 				

2009			

2010

Number of Persons

Amount

Number of Persons

Amount		

7
7

11,878,366
11,878,366

5
5

7,786,057
7,786,057

2. Other Remunerations
The Company paid remuneration to directors and employees in a form of offering ESOP warrants with the
right to purchase ordinary shares of the Company totaling 15,600,000 shares. The warrant is non-transferable
and having bearer’s name being specified. This is an incentive to boost the morale among the Company’s
directors and employees who have contributed to the Company’s success in the past. The warrants have been
allotted to the Company’s directors as follows:

Name – Last Name

Number of
Warrants being
Allotted
(Unit)

1. Mr. Manu Leopairote		
780,000
2. Mr. Min Intanate			
780,000
3. Mr. Pathom Indarodom		
780,000
4. Mr. Chanchai Boonyasurakul		
750,000
5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont		
750,000
6. Mr. Wilson Teo Yong Peng		
750,000
7. Mr. Prakob Visitkitjakarn		
750,000
8. Mr. Narit Therdsteerasukdi 		
750,000
9. Group Captain
Isaraya Sukcharoen			
750,000
Total			 6,840,000

Percentage of
This Warrant
Issuance

Percentage of Total
Shares against Total
Outstanding Shares after
the Offer for Sale and the
total exercised Warrant

5.00
5.00
5.00
4.81
4.81
4.81
4.81
4.81

0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

4.81
43.85

0.16
1.47

For the Company’s executives (excluding the portion of Mr. Min Intanate and Mr. Pathom Indarodom), the
ESOP warrants at a total of 2,250,000 units have been allotted to them, representing 14.42% of the total warrants
issued this time. There is no executive that has been allotted with more than 5% of the number of warrants being
issued this time.
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Staff

As at 31 December 2010, the Company employs a total of 128 employees (exclusive of 5 executives), which
can be divided into 128 full time employees and 2 part time employees with the details as follows:

Department

Full Time Employee
(Person)

Part Time Employee
(Person)

Strategy and Development
4
1
Event & Expo		
26		
Sales and Marketing
17		
Creative			
11		
Public Relations		
3		
Content			
42		
Internal Audit		
2		
Accounting, Finance and	
Human Resource Management
23
1
Total			
128
2

Total
(Person)
5
26
17
11
3
42
2
24
130

Labor Disputes
-NoneStaff Remuneration
1. Monetary Remuneration
Remuneration of employees (exclusive of the executives) in 2009 and 2010 are as follows:

Type of Remuneration
		

		 2009		
2010
Number of Person Amount (Baht) Number of Person Amount (Baht)

Salary			
132
Bonus			
110
Employee’s Benefit-		
Provident Fund			
104

44,030,938
3,702,205

123
111

41,771,629
3,326,225

835,334

109

926,345

2. Other Remuneration
The Company paid remuneration to directors and employees in a form of offering ESOP warrants with the right to
purchase ordinary shares of the Company. The warrant is non-transferable and having bearer’s name being specified.
This is an incentive to stimulate the morale among the Company’s directors and employees who have contributed to
the Company’s success in the past. A total warrants of 6,510,000 units have been allotted to the Company’s employees,
representing 41.73% of the warrants issued at this time. There is no employee that has been allotted with more than
5% of the number of warrants being issued at this time.
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Staff Development Policy
The company has a policy to develop its staff on a regular basis with an aim to enhance their knowledge, skills
and expertise, as well as efficiency in the performance of employees in all levels. The Company encourages its staffs
to develop 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 on overseas field trips,
in order for them to catch up with new technology and innovations and see if those innovations may be applied
to improve the Company’s business operation.
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CORPORATE GOVERNANCE
The Company focuses on the best practices of corporate governance as the Company considers that it is an
important mechanism leading to the Company’s growth, creating competitive advantage and adding value to the
shareholders in the long term. The Company has policy to comply with thorough corporate governance practice
according to the guidelines of the Stock Exchange of Thailand covering 5 categories with details as follows:
Section 1: The Rights of Shareholders
The Company recognizes and places importance on fundamental rights of shareholders including the right to sell
or transfer shares, the right to share the Company’s profit, the right to receive adequate information of the Company,
the right to attend shareholders’ meetings in order to exercise voting right in appointing or removing directors,
appointing auditors, and any matter, which may affect the Company such as the allocation of dividends, determination or
amendment of Articles of Association and Memorandum of Association, decrease or increase of capital and so on.
In addition to the above fundamental rights, the Company also operates in various matters that will encourage and
facilitate the shareholders’ exercising of their rights. In shareholders’ meetings, 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, and distribute the information to the
shareholders at least 7 days prior to the meetings or as perscribed periods in accordance with the criteria of the SEC and
the Stock Exchange. The Company also gives opportunity to shareholders to ask questions and express their opinions or
suggestions in any matters fully and freely. Upon completion of the meetings, the Company will prepare minutes of the
meetings which present accurate and complete information for the shareholders to verify.
Moreover, the shareholders will also receive information through various electronic media of the Stock Exchange,
the Company’s website and news in the newspapers in pursuant to the Public Limited Companies Act. In this regards,
the Company has a policy to have the Company’s board of directors attend the shareholders’ meetings especially the
chairperson of each subcommittee such as the chairman of audit committee, in order to clarify or answer questions of
shareholders in the meetings.
Section 2: The Equitable Treatment of Shareholders
The Company has a policy to perform and protect the rights of all shareholders equally and fairly either
executive and non-executive shareholders, and majority or minority shareholders, who are Thai or foreigners.
The Company has a policy to add more options for shareholders who cannot attend the meeting in person. They can
appoint independent directors or other persons to attend the meeting and vote on their behalf. The Company also
provides opportunity for individual shareholders to nominate candidates for a director position within a reasonable
time in advance.
The meetings will be carried out in accordance with the Articles of Association and following the order of meeting
agendas in which complete details will be presented in each agenda. There will be no agenda being unnecessarily
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added without notifying the shareholders in advance especially important agenda that the shareholders will need to
spend some time studying before making decision.
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 will also be penalties related 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. The Company’s directors and executives will be informed about their obligations to
report their securities possession in the Company, as well as those held by their spouses and minor children, and
report changes in securities possession to the Office of SEC in pursuant to Article 59 and penalties under the
Securities and Exchange, B.E. 2535

Section 3: The Role of Stakeholders
The Company has emphasized on the rights of stakeholders and the equitable treatment to all parties involved,
with the details as follows:
l 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
subsequently focuses on the continuous development of its employees’ potential, ability and skills, as well as
considering offering remuneration proportionately to the knowledge and ability of each employee, and
maintaining workplace environment by taking quality of life and workplace safety into consideration. The
Company has committed to treat all employees equally and fairly.
l Partner: The Company fairly treats its partners who are suppliers by strictly complying with trading terms and/or
terms of contracts in order to develop business relationships that are mutually beneficial.
l Customer: The Company pays attention and is responsible for its customers by focusing on trading with
integrity and fairness
l Competitor: The Company conducts it businesses under the rules of fair competition and as prescribed by
laws. It maintains the norms of conduct in the competition and avoids dishonest methods in destroying its
competitors
l Community and Society: The Company emphasizes on maintaining the environment of communities
surrounding the Company’s office
Section 4: Disclosure and Transparency
The Company’s board of directors gives emphasis to the disclosure of information with accuracy, completeness and
transparency in financial reports and the company’s information in accordance with the criteria of the SEC and the Stock
Exchange. 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 of the Company are
aware of all information equally. The Company will publish information of the Company to shareholders and the public
through media of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s website.
The Company’s board of directors is aware of the responsibility for financial reports that should contain accurate,
complete, true and reasonable information. The Company’s financial statements are prepared in accordance with
generally accepted accounting standards. It would choose appropriate accounting policies; comply with them on a
regular basis with cautious judgment. There will be adequate information being disclosed in the notes to financial
statements. In addition, the board of directors has maintained an effective internal control system, in order to ensure that
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accounting transactions are accurate and sufficient for the maintenance of assets, and to identify weaknesses to prevent
corruption or material unusual conducts. An audit committee will also be appointed, which consists of directors that are
not executives to audit financial reports, related transactions and internal control system. The audit committee will directly
report to the Company’s board of directors.
For the investor relation, the Company has not planned to set up a specific unit but will assign Mr. Pathom Indarodom
and Miss Pornpavee Sahawatthanapong to be the main contact persons and to provide information to investors, analysts
and related agencies. Such information must be accurate, complete, consistent with the fact and equally accessible by
related parties.

Section 5: Responsibilities of the Board of Directors
1. Structure of the Board of Directors
The Company’s board of directors consists of people with expertise, capability and experience in executive level
from various organizations. They, therefore, are capable of using their experience and competency to develop and
establish policies and business direction of the Company effectively and for the best interest of the Company and its
shareholders. The Company’s board of directors will play an important role in establishing policies and overview of
the organization, and in supervising, monitoring, following up operational performance of the management and
evaluating operational performance of the Company in accordance with the devised plan.
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 subcommittees to help supervising the Company’s operation as follows:
1.1 Executive Board: the Company has a total of 6 members of the executive board. This executive board
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.
1.2 Audit committee: the Company’s audit committee comprises 3 members to perform specific functions
and propose matters to the Company’s board of directors to consider and acknowledge. The audit
committee has rights and duties as set out in the authority of the audit committee. In this regard, at least
1 member of the audit committee must have sufficient knowledge and experience in accounting so that
he/she is able to be responsible for the review of credibility of the Company’s financial statements.
In addition, the Company has a policy to appoint different individuals who take the positions of the chairman of the
board, the chairman of executive board and the general manager in order to prevent any person from having absolute
authority in any particular matter especially the Company’s board of directors who determines authority and selects
candidates for those positions.

2. Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The Company has determined that its directors shall comply with the code of best practices for a listed company
based on guidelines of the Stock Exchange of Thailand. The board of directors shall understand and acknowledge their
roles, duties and responsibilities, and shall honestly perform their duties in accordance with the laws, objectives and
regulations of the Company, as well as resolutions of the shareholders’ meetings by giving priority to interests of the
Company and shareholders. The Company’s board of directors is the person who determines policies, business goals,
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business plans and budgets of the Company, and ensures that the management has effectively and efficiently operated
in accordance with the policies, goals and plans as determined for the best benefit of the Company and its shareholders.

3. 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 agendas will be clearly
specified and meeting invitation must be sent with all relevant details 7 days in advance so that the Company’s board of
directors will have enough time to study the information before attending the meeting. Minutes of the meetings must be
recorded in writing and minutes that have been certified by the Company’s board of directors must be kept so that the
board of directors and other related parties can verify later on.
The Company has convened 4 meetings of the board of directors in 2009, and 9 meetings in 2010, whereby the
details of meeting attendance of each director are as follows:

Name of Directors

Number of
Number of
Meetings
Meetings
Attended/Total Attended/Total
Number of
Number of
Meetings in Meetings in
2009
2010

Note

1. Mr. Manu Leopairote		
8/9
Being appointed as a director in an				

					
extraordinary shareholders’ meeting
						no. 1/2553 on 29 January 2010
2. Mr. Min Intanate		
4/4
9/9	
3. Mr. Pathom Indarodom		
4/4
9/9	
4. Mr. Chanchai Boonyasurakul		
4/4
9/9	
5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont		
8/9
Being appointed as a director in an
					
extraordinary shareholders’ meeting
					
no. 1/2553 on 29 January 2010
6. Mr. Wilson Teo Yong Peng		
8/9
Being appointed as a director in an
				
extraordinary shareholders’ meeting
					
no. 1/2553 on 29 January 2010
7. Mr. Prakob Visitkitjakarn		
8/9
Being appointed as a director in an
					
extraordinary shareholders’ meeting
		
			
no 1/2552 on 30 September 2009
8. Mr. Narit Therdsteerasukdi 		
8/9
Being appointed as a director in an
			
		
extraordinary shareholders’ meeting
				
no 1/2552 on 30 September 2009
9. Group Captain
Isaraya Sukcharoen		
7/9
Being appointed as a director in an					

					
extraordinary shareholders’ meeting
					
no 1/2552 on 30 September 2009
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4. Remuneration of Directors and Executives
The Company has determined remuneration for the directors and executives at an appropriate level, which is
sufficient to retain competent directors and executives. While it avoids paying excessive remuneration, it maintains
the rate at the level comparable to companies in the same group of industry. Factors to be considered include
experience, obligations, 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.
5. Development of Directors and Executives
The Company’s board of directors has a policy to promote and facilitate the training and education of those
involved in the Company’s corporate governance system including directors, audit committee’s members, executives
and the Company’s secretary in order to continuously improve operational performance such as courses of the
Thai Institute of Directors Association (IOD).

Monitoring of Insider Trading Policy

1. The Company’s directors, executives, employees and staff are not allowed to disclose the Company’s
confidential and/or internal information or exploit it for the benefit of themselves or others whether directly or
indirectly and whether they will receive any benefit in return or not
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 changes in
price of the Company’s securities in order 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 remain whether such actions benefit themselves or others or in order to allow
others to conduct such actions so that they will receive benefit in return. Any person violating this regulation will
be subject to disciplinary punishment measures of the Company.
3. The company has notified the executives to ensure their awareness and acknowledgement of their obligations to
report the holdings of the Company’s shares by themselves, their spouses and minor children. They also have an
obligation to report changes in securities possession to the Office of SEC in pursuant to Article 59 and penalties
under the Securities and Exchange Act, B.E. 2535.
In this regards, the Company has notified its directors, executives, employees and staff so they are aware of the
above regulations, and to forbid them from trading the Company’s securities within the period of 1 month prior to the
disclosure of financial statements to the public.
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INTERNAL CONTROL
The Company deliberately provides the adequate and appropriate internal controls that are aiming for the
effective and productive business operations of the Company. The Company employs effective internal control
system covering all aspects including finance, operational performance, human resource management, general
management, and information system management; and ensures that accounting system and financial reports
are accurate and reliable in accordance with the regulations relating to the business operations of the Company.
In summarizing, the Company’s internal control system could be summarized as follows:
1. Control Environment
The Company’s environment facilitates the internal control system to be adequate, appropriate and effective
as following:
l
The Company has conducted organizational structure and chain of command that is explicit and
appropriate. Duty and responsibility are assigned in writing so that all employees are aware of and
realize their roles, authority and responsibility
l
The Company has established policies and procedures in operational systems in writing
l
The Company has regulations that prohibit management and employees from behaving in a manner that
may cause conflict of interest with the business, as well as penalties if operational regulations are violated
2. Risk Evaluation
The Company has conducted both internal and external risks assessments that may impact on the achievement
of the business. The company also adequately analyzes and employs the risk management and communication
to relevant employees.
3. Control Activities
The Company has policies and procedures as operational guidelines by aiming to achieve the objective
as defined by the management. The control activities will point out the possible risks that may arise in practice
for the employees to be aware of, in order to accomplish their tasks according to the objectives such as:
l
Finance and accounting: the Company has internal control in accordance with monetary collection,
savings, expenditure, bank deposits and overdraft as prescribed by the regulations. Transactions are
also recorded accurately and consistently.
l
Procurement of supplies and services: the Company has established requirements and procedures
for buying process so the officers can be used as guidelines for procurement. Duty and responsibility
are explicitly determined in procurement process including approval authority, determination
of requirement and acceptance for goods, supplies and services
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l

l

The Company has determined the key performance indicators (KPI) that will employ to all employees in
the organization
The Company has determined scope of authority and limit authorization of payment on each level in writing

4. Information and Communication
The Company has information system according to performance, financial reporting, operations, policy
compliance, and procedures. The company has developed data preparation system and accumulated the
essential information sufficiently and adequately for the decision-making. Moreover, the information obtained from
outside of the organization is transmitted to the 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, and
monitor in order to ensure that the Company’s core operations and financial transactions are carried out in
accordance with the Company’s regulations. The internal audit unit will execute annual audit plan and fully
perform in accordance with the plan. The internal audit unit is obliging to audit independently and able to do fully
reviews. The board of directors has subsequently determined the duties and responsibilities of the internal audit
unit, moreover, stipulated the internal audit unit that is responsible for reporting directly to the audit committee,
and being evaluated by the audit committee.
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SHAREHOLDING STRUCTURE

33.62 %

45.64%

20.74%

Mr. Min Intanate
Apsilon Ventures
Other Shareholders

As of December 31, 2010 The company has registered capital 116,500,000 Baht and paid up
112,600,000 Baht Divided to Ordinary share 450,400,000 share, at Baht 0.25 par value.

Top Ten Major shareholders as of 7 February 2011 include:
Name of shareholder

1. Mr. Min Intanate
2. Apsilon Ventures Pte Ltd.*
3. Ms. Isree Boonduang
4. Mr. Oranop somboonna
5. Mr. Chanyuth Chatpiriyaphan
6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon
7. Thai NVDR Co., Ltd.
8. Mr. Suphatr Kaewkamphon
9. Mr. Wiwat Chitpridakorn
10. Miss Riwin Metheetanavijit
Other Shareholders
Total

No. of shares
205,558,000
93,432,000
5,100,000
3,000,000
2,500,000
1,909,200
1,557,100
1,532,400
1,402,200
1,300,000
133,109,100
450,400,000

% Total shares
45.64
20.74
1.13
0.67
0.56
0.42
0.35
0.34
0.31
0.29
29.55
100.00

* Held by Keppel Telecommunications & Transportation Ltd (“Keppel T&T”) 100.00%. A Substantial Shareholder of Keppel T&T is Temasek
Holdings (Private) Limited.

Dividend Policy

		 The company has a policy to pay dividend of not less than 50 percent of net profit after taxation,
however, the payout ratio may be lowers if the company plans to expand its operations.
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RELATED TRANSACTIONS
List of related parties, nature of relationship, information of connected transactions, and pricing policy according
to types of transactions have been disclosed in the notes to financial statements for the fiscal year ended on 31
December 2010, under Note 6 to financial statements: business transactions with related companies. The Company
has complied with the following policies:

Necessity and Justification of Connected Transactions

The Company’s audit committee has deliberated connected transactions and has an opinion that the related
transactions are necessary and reasonable. They contribute the best benefit to the Company. Such transactions
are considered to be transacted under ordinary course of business, and in accordance with market or fair value.
They are indifferent from the sales and purchase with other third parties.

Approval of Procedure of Connected Transactions

The Company has established policy measures with regards to the Company’s conduct when entering into
connected transactions with those who may have conflict of interest. Executives and those who may have conflict
of interest are not allowed to participate in the approval of such transactions. The Company’s audit committee
will give opinion and comment on the significance of the transactions, justification and appropriateness in terms
of prices of connected transactions, whereby terms and conditions will be established in accordance with the
ordinary course of business under fair market price. This market price can be compared with pricing of third parties.
In case that the audit committee is not specialized in considering any connected transaction, the Company
will involve an independent specialist or the Company’s auditor to provide opinions in such connected 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 Exchange Act,
and regulations, notifications, or requirements of the Stock Exchange of Thailand. Moreover, it will comply with the
requirements regarding disclosure of related party transactions, and the acquisition or disposal of significant assets
of the Company or its associated companies in accordance with standard accounting practice set by the Federation
of Accounting Professions.

Policy or Tendency of Connected Transactions in the Future

The company may continue to have related transactions with its associates, which are considered to be transacted
under ordinary course of business and conditions. They would be indifferent to conditions of the Company’s transacted
with third parties, such as a trade fair’s space fee; magazine advertising, for instance. These related transactions are
carried out, as they are necessary to the business operation within the group of the Company. In this regards, pricing
policy will be clearly established with fairness and according to market price. The audit committee will also review the
compliance with criteria and may give opinions on the justification of transactions on a quarterly basis.
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For any future connected transactions that may not be in accordance with ordinary course of business,
the Company will involve the audit committee to review the compliance with criteria and justify those transactions
before the Company entering such transaction. However, if there is any future connected transaction which may
potentially create conflict of interest, the board of directors must comply with the Securities and Exchange Act,
regulations, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, it will also comply with the
requirements regarding disclosure of connected transactions, and the acquisition or disposal of significant assets
of the Company or associated companies in accordance with standard accounting practice set by Federation
of Accounting Professions.
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EXPLANATION AND ANALYSIS OF
FINANCIAL STATUS AND OPERATING PERFORMANCE
Highlights of the Consolidated Financial Statements
Summarizing from Financial Statements

(a) Consolidated Balance Sheet
				 Y 2008		
			
MB
%
สินทรั
พย์
Assets

Y 2009
MB
%

เงิCash
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
68.05 42.39
38.38 29.18
and Cash equivalents
เงิCurrent
นลงทุนinvestment
ชั่วคราว 					
ลูTrade
กหนี้กaccounts
ารค้าและลูreceivable
กหนี้อื่น - net
21.04 13.10
24.23 18.42
สิInventories
นค้าคงเหลือ- net
– สุทธิ
0.49
0.31
1.33
1.01
สิOther
นทรัพcurrent
ย์หมุนเวีassets
ยนอื่น
4.76
2.97
2.82
2.15
รวมสิ
ทรัพย์หมุassets
นเวียน
94.34 58.77
66.76 50.76
Totalนcurrent
เงิRestricted
นฝากธนาคารที
ีภาระค้ำประกัน
1.01
0.63
1.03
0.78
bank่มdeposits
ทีProperty,
่ดิน อาคารและอุ
ป
กรณ์
–
สุ
ท
ธิ
57.51
35.82
59.34
45.12
plant and equipment - net
สิIntangible
นทรัพย์ไม่มassets
ีตัวตน -–net
สุทธิ
2.94
1.83
0.74
0.56
สิOther
นทรัพnon-current
ย์ไม่หมุนเวียนอื
่น
4.73
2.95
3.66
2.78
assets
รวมสิ
ทรัพย์ไม่หมุนassets
เวียน
66.19 41.23
64.76 49.24
Totalนnon-current
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
160.54
100.00
131.51
100.00
Total assets
หนี้สินand
และส่Shareholders’
วนของผู้ถือหุ้น Equity
Liabilities
เงิBank
นเบิกoverdrafts
เกินบัญชีธนาคาร
0.60
0.37
เจ้Trade
าหนี้กaccounts
ารค้า payable
14.34
8.93
13.99 10.64
หนี
ส
้
น
ิ
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
ที
ถ
่
ง
ึ
กำหนดชำระใน
1
ปี
	
Current portion of liabilities under finance
0.11
0.07
0.11
0.08
lease agreement
เจ้Amounts
าหนี้ ดอกเบี
ย้ ค้to
างจ่related
ายจากกิparties
จการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
0.10
0.06
0.09
0.06
due
ค่Accrued
าใช้จ่ายค้expenses
างจ่าย
15.72
9.79
10.69
8.13
รายได้
ร
บ
ั
ล่
ว
งหน้
า
8.45
5.26
4.35
3.30
Unearned income
ภาษี
เงินได้นincome
ิติบุคคลค้tax
างจ่payable
าย
5.88
3.66
2.32
1.77
Corporate
หนี
้สินหมุ
นเวียนอื
่น
2.25
1.40
2.49
1.90
Other
current
liabilities
รวมหนี
้สินหมุนliabilities
เวียน
47.46 29.56
34.03 25.88
Total current
หนี
ส
้
น
ิ
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
การเงิ
น
–
สุ
ท
ธิ
	
Liabilities under finance lease agreement –
			
0.11
0.07
net of current portion
รวมหนี
้สิน
47.56 29.63
34.03 25.88
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุEquity
้น
Shareholders’
ทุShare
นที่ออกจำหน่
า
ยและเรี
ย
กชำระแล้
ว
58.00 36.13
58.00 44.10
Capital – Issued and paid-up
ส่Share
วนเกินpremium
มูลค่าหุ้น
สำรองตามกฎหมาย
5.80
3.61
5.80
4.41
Statutory Reserve
ยัRetained
งไม่ได้จัดสรร
49.17 30.63
33.68 25.61
earnings – Unappropriated
รวมส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
112.97
70.37
97.48 74.12
Total shareholders’ equity
รวมหนี
้สินและส่วand
นของผู
้ถือหุ้น
160.54 100.00 131.51 100.00
Total liabilities
shareholders’
equity
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Y 2010
MB
%
63.12 24.47
50.00 19.38	
64.15 24.87
1.20
0.46
7.76
3.01
186.23 72.20
1.07
0.41
65.38 25.35
1.63
0.63
3.64
1.41
71.71 27.80
257.94 100.00
15.77

6.11

0.04
7.29
5.49
6.01
5.04
39.63

0.02
2.83
2.13
2.33
1.95
15.36

39.63

15.36

112.60 43.65
83.46 32.36
7.82
3.03
14.43
5.59
218.31 84.64
257.94 100.00
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(b) Consolidated Income Statement
Y 2008
				MB
%

Y 2009
MB
%

Y 2010		
MB
%

Sale and
service incomeการ
รายได้
จากการขายและบริ
285.71 99.69 225.06 99.62 286.39 99.76
Other อincome
รายได้
ื่นๆ
0.88
0.31
0.86
0.38
0.70
0.24
Total revenues
รวมรายได้
286.59 100.00 225.92 100.00 287.08 100.00
sales andการservices
ต้Cost
นทุนofขายและบริ
176.14 61.46 139.25 61.64 173.32 60.37
expenses
ค่Selling
าใช้จ่ายในการขาย
7.79
2.72
7.72
3.42
3.92
1.37
expenses
ค่Administrative
าใช้จ่ายในการบริ
หาร
61.58 21.49
56.21 24.88
56.37 19.64
Total าexpenses
รวมค่
ใช้จ่าย
245.51 85.66 203.18 89.94 233.62 81.38
Income
before
กำไร
(ขาดทุ
น) ก่finance
อนหักค่าcost
ใช้จ่าand
ยทางการเงิน
corporateเงินincome
และภาษี
ได้ tax
41.08 14.34
22.74 10.06
53.47 18.62	
cost น
ค่Finance
าใช้จ่ายทางการเงิ
0.33
0.11
0.16
0.07
0.16
0.05
Corporate
ภาษี
เงินได้นIncome
ิติบุคคล tax
12.70
4.43
7.91
3.50
12.96
4.51
Net profit
กำไร
(ขาดทุน) สุทธิ
28.06
9.79
14.67
6.49
40.35 14.06
Diluted
earnings
กำไร
(ขาดทุ
น) สุทธิper
ต่อหุshare
้น
48.38		 25.29		
0.14
(Bath)
(Fully Diluted) (บาท)						
Basic(ขาดทุ
earnings
กำไร
น) สุทper
ธิต่อshare
หุ้น
48.38		 25.29		
0.14
(Baht)
(Weighted Average) (บาท)						
(Baht)
มูPar
ลค่value
าที่ตราไว้
(บาท)
100.00		 100.00		
0.25

(c) Consolidated Cash Flow
(Unit : Million Baht)
Net cash flows from operating activities
Net cash flow used in investing activities
Net cash flow from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year

Y 2008
56.22
(5.14)
(8.90)
42.18
25.87
68.05

Y 2009
8.49
(7.30)
(30.87)
(29.67)
68.05
38.38

Y 2010
9.32
(14.89)
80.37
74.81
38.38
113.19
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Key Financial Ratio
		
Y 2008
Ratios	
อัLiquidity
ตราส่วนสภาพคล่
อง		
ratio อง
อัCurrent
ตราส่วนสภาพคล่
อัQuick
ตราส่วratio
นสภาพคล่องหมุนเร็ว
ratio องกระแสเงินสด
อัCash
ตราส่วflow
นสภาพคล่
turnover
อัAccounts
ตราส่วนหมุreceivable
นเวียนลูกหนี
้การค้า
Average collection
ระยะเวลาเก็
บหนี้เฉลี่ยperiod
อัInventory
ตราส่วนหมุturnover
นเวียนสินค้าคงเหลือ
Average selling
ระยะเวลาขายสิ
นค้period
าเฉลี่ย
payable
อัAccount
ตราส่วนหมุ
นเวียนเจ้turnover
าหนี้
Payable period ้
ระยะเวลาชำระหนี
CashCycle
Cycle
Cash

Ratios
อัProfitability
ตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
profit
อัGross
ตรากำไรขั
้นต้margin
น
profit margin
อัOperating
ตรากำไรจากการดำเนิ
นงาน
profit่น
อัOther
ตรากำไรอื
Ratio
อัCash
ตราส่วtoนเงิEarnings
นสดต่อการทำกำไร
profit margin
อัNet
ตรากำไรสุ
ทธิ
อัReturn
ตราผลตอบแทนผู
on Equity ้ถือหุ้น

อัOperating
ตราส่วนแสดงประสิ
ทธิภRatios
าพในการดำเนินงาน
Efficiency
อัReturn
ตราผลตอบแทนจากสิ
on total assetsนทรัพย์
อัReturn
ตราผลตอบแทนจากสิ
on fixed assetsนทรัพย์ถาวร
อัAsset
ตราการหมุ
นของสินทรัพย์
turnover

อัLeverage
ตราส่วนวิเคราะห์
Ratiosนโยบายทางการเงิน

อัDebt
ตราส่to
วนหนี
้สินต่ratio
อส่วนของผู้ถือหุ้น
equity
อัInterest
ตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี
ย้
coverage ratio
อัDebt
ตราส่service
วนความสามารถชำระภาระผู
coverage ratio กพัน
อัDividend
ตราการจ่าpayout
ยเงินปันratio
ผล
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Y 2009

Y 2010

(times)
(เท่า)
(times)
(เท่า)
(times)
(เท่า)
(times)
(เท่า)
(days)
(วัน)
(times)
(เท่า)
(days)
(วัน)
(times)
(เท่า)
(days)
(วัน)
(days)
(วัน)

1.99
1.88
1.01
9.66
37.26
11.95
30.13
10.04
35.87
31.52

1.96
1.84
0.21
9.56
37.66
13.44
26.79
9.83
36.63
27.82

4.70	
3.21
0.25	
6.43
56.00
19.47	
18.49	
11.65
30.91
43.59

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

38.35
14.07
0.31
139.85
9.79
28.36

38.13
9.72
0.38
38.82
6.49
13.94

39.48
18.43
0.24
17.66
14.06	
25.56

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(times)

17.79
56.63
1.82

10.05
35.39
1.55

20.72
77.97
2.23

(เท่า)
(times)
(เท่า)
(times)
(เท่า)
(times)
(%)
(%)

0.42
211.64
4.10
-

0.35
103.66
0.12
434.93

0.18
142.21
0.18
92.83
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Explanation and Analysis of Financial Position and Operational Performance

The following analysis of financial position and operational performance is the analysis of the consolidated financial
statements of the Company.

Overview of Past Performance

The Company’s total revenue in 2010 is 286.39 million Baht, which is 27.25% higher than last year as a result of the
growth of income from Event, Exhibition, and Seminar business, and the growth of income from Digital and Other Media
business. Since most of the increased income has its costs, the Company’s costs increased 24.47% from last year.
When comparing to the ratio of the increased income, it is found that the increased costs are still lower than the increasing of
income. As a result, the gross profit of 2010 is at 39.48%, which is higher that the gross profit in 2009, which was 38.13%.
For sales and administrative expenses, the amount of these expenses in 2010 is at 60.29 million Baht, which is 5.69%
lower than last year. This is because in 2009, there were expenses researches in for new projects and organizational
restructure.
The Company’s net profit in 2010 is at 40.35 million Baht, which is 175.09% higher than last year. The main factors
were better operational performance of the Company’s business, and that the Company was able to control costs and
expenses more effectively.

Revenue Structure

The revenue of the Company classified by businesses for the year ended 31 December:
2008
2009
2010
Revenue
Million Ratio Growth Million Ratio Growth Million Ratio Growth
Baht (%) Rate Baht (%) Rate		
(%) Rate
									
Print Media
113.51 39.73 -14.80 73.55 32.68 -35.21 74.78 26.11 1.67
Event, Exhibition, 168.52 58.98 -1.09 146.25 64.98 -13.21 203.85 71.18 39.38
and Seminar
Digital and
Other Media
3.68 1.29 2.24 5.26 2.34 42.93 7.76 2.71 47.59
Total revenue
285.71 100.00 7.00 225.06 100.00 -21.23 286.39 100.00 27.25

Changes from
previous year

Million
Baht

Ratio
(%)

1.23
57.59

2.01
93.91

2.50
4.08
61.32 100.00

Concerning the Company’s revenue classified by businesses in 2010, all businesses have higher income than the
previous year. The income from the Event, Exhibition, and Seminar has grown up the most, whith an increase of 39.38%.
For Digital and Other Media, although their increasing of income is not high, but their growth rate is at 47.59%.
Financial Position
(A) Asset
			 As at 31 December 2010 according to consolidated financial statements, the Company has total assets of
			 257.94 million Baht, which is an increase of 126.43 million Baht or 96.14%. In this regard, the Company’s
			 major assets include cash and cash equivalents, current investments, trade account receivables and land,
			 building and equipment. The changes are mostly from the increase of cash and cash equivalents, current
			 Investments, and trade account receivables.
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(B) Liquidity
			 Cash Flow
			 In 2010, the Company’s cash flow from operations is at 9.32 million Baht, which is an increase of 0.83 million
			 Baht from year 2009 because the Company’s net income has increased but at the same time, the Company’s
			 trade account receivables has increased as well. Therefore, the Company’s cash flow from operations
			 doesn’t increase as much. Cash flow being used in investment activities in 2010 is at 14.89 million Baht,
			 which is 7.59 million Baht higher than the year 2009. The main reason for an increase of investment in 2010 is
			 because the investment in development of Digital and Other Media, computer system and equipment.
			 Cash flow from financing activities in 2010 is at 80.37 million Baht, which occurs from the cash flow being
			 received by the capital increase of 138.06 million Baht, whereas the dividend paid to shareholders is at
			 57.59 million Baht.
			
			
			
			
			
			

Liquidity Ratio
As at 31 December 2010, the Company has liquidity ratio equal to 4.70 times, which increases when
comparing with the ratio of 1.96 times in year 2009. The Company’s cash cycle in 2010 is approximately at
58.12 days, which increases when comparing with the number of approximately 27.82 days in year 2009.
This is because the average period of debt collection has increased as most of the contracts with
government agencies might have payment process that is longer than usual.

(C) Source of Fund
			 As at 31 December 2010, the Company has debt to equity ratio at 0.18 times in which the amount of debt is
			 at 39.63 million Baht, which consists of current liabilities such as trade account payables, accrued expenses,
			 accrued income tax and prepaid income. For shareholder equity as at 31 December 2010, such amount is
			 at 218.31 million Baht, which has been increased 120.83 Million Baht from year 2009 due to the capital
			 increase and share premium of the Company in 2010 of 138.06 million Baht. In addition, the Company also
			 pays dividends within the year 2010 of 57.59 million Baht.
Remuneration of Auditor
In the accounting period of 2010 ended 31 December 2010, the Company’s auditor is Ernst & Young Office
Limited, by Mr. Sophon Permsirivallop, holding certified public accountant no. 3182.
In this regard, Ernst & Young Office Limited, and the auditor have no relationship or interest with the Company or
its subsidiaries or the executives or major shareholders or persons related to the aforementioned entities in the nature
that will affect their independent performance in any way.
For remuneration that the Company has to pay Ernst & Young Office Limited in year 2010 is listed in details as follows:
												
Amount (Baht)
1. Remuneration for the Company’s account auditing in 2010 				
980,000
2. Remuneration for quarterly review of statements in 2009 				
240,000
The company did not have to pay any non-audit fee.
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AUDIT COMMITTEE’S
REPORT
The Audit Committee of ARIP Public Company Limited is composed of three (3) independent directors. Each
member of the committee meets the qualification as defined by The Stock Exchange of Thailand regulations.
The members of the committee are as follows:1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*		
Independent Director and Chairman of Audit Committee
2. Mr. Narit Therdsteerasukdi
Independent Director and Audit Committee Member
3. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Independent Director and Audit Committee Member
*The person who has experience in Financial and Accounting, Auditing.

Duties and responsibilities of the audit committee are as follows;
• To review the financial report to be accurate, complete and reliable.
• To oversee adequacy and efficiency of internal control system internal audit system.
• 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.
During 2010, the audit committee conferred quarterly with the company’s auditor, internal auditors, management
and the account department to review the financial reports, discuss and mutually give recommendations so that
the financial reports reflected generally accepted accounting principles. The company’s financial statement was
adequately disclosed and that no transactions, in contrary to the related requirements and regulations, were
found. Each quarter the audit committee submitted a report on audit results to the board of directors. The major
issues could be summarized as follows;
1. Reviewing the quarterly financial statement and annual financial statement proposed to the board of 

		 directors.
2. Considering and proposing appointment of the company’s auditor and auditor’s remuneration by 

considering auditor’s qualification, expertise in auditing and justification of the audit work quantity.
3. Considering objective and scopes of work and approving audit plan for the year 2011 of the internal 

audit section and giving recommendations and remarks.
4. Acknowledging audit results and recommendations for the Year 2010 by company’s auditor and the 

internal audit section, following up the management’s corresponding response and proposing to the 

		 board of directors.
5. 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.
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6. Considering connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interests to ensure 

		 fairness and no transfer of benefits.
For the year 2011, the audit committee has proposed to the board of directors to appoint Mr. Sophon
Permsirivallop C.P.A., Registration No. 3182 and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A., Registration No. 3516
and/or Ms. Pimjai Manitkajohnkit  C.P.A., Registration No. 4521, Ernst & Young Office Limited, as the company’s
auditor for the year 2011, for the shareholders meeting’s approval.

								
										
Mr. Prakob Visitkitjakarn
							
Chairman of the Audit Committee
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BOARD OF DIRECTOR’S DUTIES ON
FINANCIAL DISCLOSURE 2010
The board of directors of ARIP Public Company Limited understands the responsibility of ensuring integrity,
sufficient, relevant and transparent disclosure of the Company’s fiscal year 2010 financial statements. 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 due consideration
has been placed on the process of preparing the Company and the Company’s consolidated fiscal year 2010
financial statement 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 qualifications as stipulated by the guidelines of Stock Exchange of Thailand. Ensuring that the
Company provides sufficient, transparent, correct and appropriate financial disclosure along with information
regarding related party transactions is a key function of the committee. Ensuring appropriate, sufficient and
effective risk management guidelines, appropriate internal control procedures along with robust internal audit
processes are also the functions 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.
The board of directors believes that the Company’s overall and consolidate financial statement for fiscal
year 2010 ending 31 December 2010, which has been reviewed by the audit committee, management and the
Company’s financial auditor to be correct, complete, appropriate, in compliance with generally accepted
accounting practices and employs appropriate accounting policies on a consistent basis. The financial disclosure 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

Mr. Jack, Min Intanate
Executive  Chairman
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FINANCIAL STATEMENTS
Report of Independent Auditor
To the shareholders of ARIP Public Company Limited
(Formerly known as “A.R. Information & Publication Company Limited”)
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of ARIP Public Company Limited and its
subsidiary as at 31 December 2010 and 2009, the related consolidated statements of income, changes in
shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements of ARIP
Public Company Limited for the same years. These financial statements are the responsibility of the management
of the Company and its subsidiary as to their correctness and the completeness of the presentation. My responsibility
is to express an opinion on these financial statements based on my audits.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. 

I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of ARIP Public Company Limited and its subsidiary and of ARIP Public Company Limited as at
31 December 2010 and 2009, the results of their operations, and cash flows for the years then ended, in accordance
with generally accepted accounting principles.

Mr. Sophon Permsirivallop
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3182
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 25 February 2011
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Balance sheets
As at 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)

Note
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade accounts receivable
Related parties
Unrelated parties
Less: Allowance for doubful accounts
Trade accounts receivable - net
Inventories - net
Other current assets
Retention receivables
Accrued income
Prepaid expenses
Others
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposits
Investment in subsidiary - net
Property, plant and equipment - net
Intangible assets - net
Witthholding tax deducted at source
Deposits
Total non-current assets
Total assets

7
8
6
9
10

11
12
13
14
15

Consolidated		
financial statements		

Separate
financial statements

2010	

2010

2009

2009

63,119,947
50,000,000

38,379,912
-

63,119,947
50,000,000

37,973,567
-

2,744,775
61,517,059
(109,760)
64,152,074
1,196,620

2,813,322
22,022,810
(610,443)
24,225,689
1,325,543

2,744,775
61,517,059
(109,760)
64,152,074
1,196,620

2,813,322
22,022,810
(610,443)
24,225,689
1,325,543

3,528,586
1,283,607
1,056,434
1,893,425
186,230,693

84,021
856,282
440,839
1,443,829
66,756,115

3,528,586
1,283,607
1,056,434
1,893,425
186,230,693

84,021
856,282
440,839
1,443,829
66,349,770

1,065,478
65,377,916
1,628,848
3,581,981
56,500
71,710,723
257,941,416

1,028,245
59,339,057
735,643
3,608,531
46,921
64,758,397
131,514,512

1,065,478
65,377,916
1,628,848
3,581,981
56,500
71,710,723
257,941,416

1,028,245
406,361
59,338,423
735,617
3,608,531
46,921
65,164,098
131,513,868

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Balance sheets (continued)
As at 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Consolidated		
Separate
financial statements		
financial statements	
Note
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade accounts payable
Related parties
6
Unrelated parties
Total trade accounts payable
Current portion of liabilities under
finance lease agreement
Amounts due to related parties
6
Other current liabilities
Accrued expenses
Unearned income
Corporate income tax payable
Others
Total current liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
16
466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
(2009: 580,000 ordinary shares of Baht 100 each)
Issued and fully paid up
16
450,400,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
(2009: 580,000 ordinary shares of Baht 100 each)
Share premium
16
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve
18
Unappropriated
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

2010

2009

2009

3,597,666
12,167,995
15,765,661

3,405,395
10,588,351
13,993,746

3,597,666
12,167,995
15,765,661

3,405,395
10,588,351
13,993,746

41,472

108,313
85,444

41,472

108,313
85,444

7,287,049
5,492,894
6,005,821
5,037,356
39,630,253

10,686,688
4,345,021
2,321,710
2,493,382
34,034,304

7,287,049
5,492,894
6,005,821
5,037,356
39,630,253

10,686,688
4,345,021
2,321,710
2,493,382
34,034,304

116,500,000

58,000,000

116,500,000

58,000,000

112,600,000
83,464,677

58,000,000
-

112,600,000
83,464,677

58,000,000
-

7,817,646
14,428,840
218,311,163
257,941,416

5,800,000
33,680,208
97,480,208
131,514,512

7,817,646
14,428,840
218,311,163
257,941,416

5,800,000
33,679,564
97,479,564
131,513,868

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Income statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
(Unit: Baht)
Consolidated		
Separate
financial statements		
financial statements	
Note
Revenues
Sales
Services income
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses
Management benefit expenses
Total expenses
Income before finance cost
and corporate income tax
Finance cost
Income before corporate income tax
Corporate income tax
Net income for the year

20

2010

2009

2010

2009

26,647,603
259,739,653
179,245
518,460
287,084,961

27,004,924
198,057,238
532,392
326,580
225,921,134

26,647,603
259,739,653
179,245
518,460
287,084,961

26,997,447
198,057,238
532,392
463,633
226,050,710

173,324,026
3,919,866
40,776,216
15,596,057
233,616,165

139,254,439
7,721,253
43,938,448
12,268,366
203,182,506

173,324,026
3,919,866
40,776,216
15,596,057
233,616,165

139,224,539
7,721,253
45,314,490
12,268,366
204,528,648

53,468,796
(157,771)
53,311,025
(12,958,103)
40,352,922

22,738,628
(159,783)
22,578,845
(7,909,918)
14,668,927

53,468,796
(157,771)
53,311,025
(12,958,103)
40,352,922

21,522,062
(158,978)
21,363,084
(7,909,918)
13,453,166

0.06
232,000,000

0.14
288,330,959

0.06
232,000,000

Earnings per share
21
Basic earnings per share
Net income
0.14
Weighted average number of ordinary shares (shares) 288,330,959
Diluted earnings per share
Net income
0.14
Weighted average number of ordinary shares (shares) 290,046,047

0.14
290,046,047

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary		
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)		
Statements of changes in shareholders’ equity		
For the years ended 31 December 2010 and 2009		

(Unit: Baht)

Consolidated financial statements

Balance as at 31 December 2008
Net income for the year
Total income for the year
Dividends paid (Note 24)
Balance as at 31 December 2009

Issued and
fully paid up
share capital
58,000,000
58,000,000

58,000,000
Balance as at 31 December 2009
Net income for the year
Total income for the year
Dividends paid (Note 24)
Unappropriated retained earnings
transferred to statutory reserve (Note 18)
54,600,000
Share capital issued (Note 16)
Effect from liquidation of subsidiary
112,600,000
Balance as at 31 December 2010

Retained earnings
-

Appropriated
5,800,000
5,800,000

	
Unappropriated
Total
49,171,281 112,971,281
14,668,927 14,668,927
14,668,927 14,668,927
(30,160,000) (30,160,000)
33,680,208 97,480,208

-

5,800,000
-

33,680,208 97,480,208
40,352,922 40,352,922
40,352,922 40,352,922
(57,586,000) (57,586,000)

83,464,677
83,464,677

2,017,646
7,817,646

(2,017,646)
- 138,064,677
(644)
(644)
14,428,840 218,311,163

Share
premium

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Statements of changes in shareholders’ equity (continued)
For the years ended 31 December 2010 and 2009

(Unit: Baht)

Separate financial statements

Balance as at 31 December 2008
Net income for the year
Total income for the year
Dividends paid (Note 24)
Balance as at 31 December 2009

Issued and
fully paid up
share capital
58,000,000
58,000,000

58,000,000
Balance as at 31 December 2009
Net income for the year
Total income for the year
Dividends paid (Note 24)
Unappropriated retained earnings
transferred to statutory reserve (Note 18)
54,600,000
Share capital issued (Note 16)
112,600,000
Balance as at 31 December 2010

Retained earnings

Share
premium

	
Unappropriated
Total
50,386,398 114,186,398
13,453,166 13,453,166
13,453,166 13,453,166
(30,160,000) (30,160,000)
33,679,564 97,479,564

-

Appropriated
5,800,000
5,800,000

-

5,800,000
-

33,679,564
40,352,922
40,352,922
(57,586,000)

97,479,564
40,352,922
40,352,922
(57,586,000)

83,464,677
83,464,677

2,017,646
7,817,646

(2,017,646)
14,428,840

138,064,677
218,311,163

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Cash flow statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
Consolidated		
financial statements		
Cash flows from operating activities
Net income before tax
Adjustments to reconcile net income before tax to
net cash provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation
Reversal of allowance for doubtful accounts
Reversal of allowance for stock obsolescences
(Gain) loss on sales of equipment
Loss on equipment and intangible assets written off
Allowance for impairment loss on investment
in subsidiary
Income from trading advertising for equipment
Income from trading advertising for inventories
Interest income
Interest expenses
Income from operating activities before
changes in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade accounts receivable
Amount due from related party
Inventories
Other current assets
Other assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable
Amount due to related parties
Other current liabilities
Cash flows from operating activities
Cash paid for interest expenses
Cash paid for corporate income tax
Net cash flows from operating activities

Separate
financial statements	

2010

2009

2010

2009

53,311,025

22,578,845

53,311,025

21,363,084

8,269,287
(500,683)
(723,365)
(5,375)
812

6,327,006
(600,472)
(3,065,063)
39,552
2,504,405

8,269,287
(500,683)
(723,365)
(5,375)
796

6,294,706
(7,709,763)
(3,035,163)
39,004
2,504,405

(103,742)
(518,662)
(179,245)
157,771

(621,855)
(250,103)
(532,392)
17,978

(103,742)
(518,662)
(179,245)
157,771

8,093,639
(621,855)
(250,103)
(532,392)
17,173

59,707,823

26,397,901

59,707,807

26,162,735

(39,425,702)
1,370,950
(4,937,081)
16,971

(2,588,945)
2,482,264
1,875,549
1,077,797

(39,425,702)
1,370,950
(4,937,081)
16,971

(2,588,945)
555,835
2,452,364
1,875,549
112,430

1,771,915
(43,972)
292,208
18,753,112
(157,771)
(9,273,992)
9,321,349

(347,266)
(16,287)
(8,899,776)
19,981,237
(17,978)
(11,469,825)
8,493,434

1,771,915
(43,972)
292,208
18,753,096
(157,771)
(9,273,992)
9,321,333

(347,016)
(15,431)
(8,811,062)
19,396,459
(17,173)
(11,469,825)
7,909,461

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly know as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Cash flow statements (continued)
For the years ended 31 December 2010 and 2009
Consolidated		
financial statements		
Cash flows from investing activities
Increase in restricted bank deposits
Increase in current investment
Additional investment in subsidiary
Decrease in short-term loans to subsidiary
Proceed from liquidation of subsidiary
Acquisition of equipment
Acquistion of intangible assets
Proceeds from sales of equipment
Interest income
Net cash flows used in investing activities
Cash flows from financing activities
Decrease in bank overdrafts
Repayment of liabilities under finance lease agreement
Proceeds from increase in share capital
Dividend paid
Net cash flows from (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year (Note 7)

(Unit: Baht)

Separate
financial statements	

2010

2009

2010

2009

(37,233)
(50,000,000)
(13,688,814)
(1,440,409)
35,533
179,245
(64,951,678)

(18,372)
(7,269,738)
(617,958)
14,449
593,824
(7,297,795)

(37,233)
(50,000,000)
406,361
(13,688,814)
(1,440,409)
35,533
179,245
(64,545,317)

(18,372)
(8,500,000)
8,780,000
(7,269,738)
(617,958)
13,449
593,824
(7,018,795)

(108,313)
138,064,677
(57,586,000)
80,370,364

(600,122)
(107,204)
(30,160,000)
(30,867,326)

(108,313)
138,064,677
(57,586,000)
80,370,364

(600,122)
(107,204)
(30,160,000)
(30,867,326)

24,740,035
38,379,912
63,119,947

(29,671,687)
68,051,599
38,379,912

25,146,380
37,973,567
63,119,947

(29,976,660)
67,950,227
37,973,567

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited and its subsidiary
(Formerly known as “A.R. Information & Publication Company Limited and its subsidiary”)
Notes to consolidated financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009

1. General Information

ARIP Public Company Limited (“the Company”) was incorporated as a limited company and transformed to
be a public company under Thai laws and is domiciled in Thailand. Its major shareholder is an individual. The
Company is principally engaged in the production and distribution of IT-related publications, the placement of
advertisements, and the management of event and marketing activities. The registered office of the Company is at 

99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok.
On 3 February 2010, the Company registered a change of the status to a public company and registered
the change in its name from “A.R. Information & Publication Company Limited” to “ARIP Public Company Limited”
with the Ministry of Commerce.

2. Basis of Preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated 

		 under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance
with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 30 January 

2009, issued under the Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the
Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language 

		 financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 

		 disclosed in the accounting policies.
2.2 Basis of Consolidation
a) The consolidated financial statements include the financial statements of ARIP Public Company
Limited (“the Company”) and the following subsidiary company (“the subsidiary”):

Company’s
name

Nature of
business

A.R. Business Press Publishing management of
Company Limited
pocket book, weekly
newspapers and
advertising services
(deregistered in November
2009)
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Country of
incorporation

Percentage of
shareholding

Thailand

2010 2009
Percent Percent
100

Assets as a percentage
to the consolidated
total assets as at
31 December
2010
Percent
-

2009
Percent
0.3

Revenues as a
percentage
to the consolidated total
revenues for the years
ended 31 December
2010
Percent
-

2009
Percent
0.3
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b)
		 c)
				
d)
				

On 2 February 2010, A.R. Business Press Company Limited, the Company’s subsidiary, filed for the 

completeness of liquidation with the Ministry of Commerce.
Subsidiary is fully consolidated as from the date of acquisition, being the date on which the 

Company obtains control, and continues to be consolidated until the date when such control ceases.
The financial statements of the subsidiary is prepared using the same significant accounting
policies as the Company.
Material balances and transactions between the Company and its subsidiary company have been 

eliminated from the consolidated financial statements.

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method, 

have been prepared solely for the benefit of the public.

3. Adoption of New Accounting Standards

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new 

accounting standards as listed below.
a) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2011 (except 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, which is immediately effective): 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
TAS 1 (revised 2009)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2009)
Inventories
TAS 7 (revised 2009)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2009)
Events after the Reporting Period
TAS 11 (revised 2009)
Construction Contracts
TAS 16 (revised 2009)
Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2009)
Leases
TAS 18 (revised 2009)
Revenue
TAS 19 		 Employee Benefits
TAS 23 (revised 2009)
Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2009)
Related Party Disclosures
TAS 26 		 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 (revised 2009)
Consolidated and Separate Financial Statements
TAS 28 (revised 2009)
Investments in Associates
TAS 29		 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 31 (revised 2009)
Interests in Joint Ventures
TAS 33 (revised 2009)
Earnings per Share
TAS 34 (revised 2009)
Interim Financial Reporting
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TAS 36 (revised 2009)
TAS 37 (revised 2009)
TAS 38 (revised 2009)
TAS 40 (revised 2009)
TFRS 2 		
TFRS 3 (revised 2009)
TFRS 5 (revised 2009)
TFRS 6
TFRIC 15		

Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-Based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate

b) Accounting standards that are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2013: 
TAS 12 				 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

						 Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant 

impact on the financial statements for the year when they are initially applied, except for the following 

accounting standards which management expects the impact on the financial statements in the year when
they are adopted.
TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in
which the service is performed by the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision 

for post-employment benefits or liabilities arising from other defined benefit plans using actuarial techniques.
Currently, the Company accounts for such employee benefits when they are incurred. 
At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this 

standard is adopted.
TAS 12 Income Taxes
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences, which are differences 

between the carrying amount of an asset or liability in the accounting records and its tax base, and to 

recognize deferred tax assets and liabilities under the stipulated guidelines.
At present, the management is evaluating the impact on the financial statements in the year when this 

standard is adopted.
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4. Significant Accounting Policies

4.1 Revenue Recognition
Sales of goods
		 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods
have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods 

			 supplied after deducting discounts and allowances.	
Magazine subscription income
Magazine subscription income is recognised based on straight-line basis over the subscription 

			 period.
Rendering of services
Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of 

			 completion.
Advertising service income is recognised when the service has been rendered. The service is 

generally considered to be rendered when the advertisement is issued.
Arrangement of exhibitions and seminar is recognised when the event has occurred.
Barter sales are recognised when the service has been rendered. These revenues are valued at fair 

value of the goods or services received, adjusted by the amount of the cash or equivalent means 

transferred in the operation. In the case of not being able to reliably assess the value of goods or 

services received, revenue will be valued according to the fair value of the goods or services 

delivered, similarly adjusted by the amount of the cash or cash equivalents transferred in the operation.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.  
4.2 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with 

		 an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.3 Trade Accounts Receivable
Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 

provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 

		 generally based on collection experiences and analysis of debt aging.
4.4 Inventories
Finished goods are valued at the lower of average cost and net realisable value.
4.5 Investment in Subsidiary
Investment in subsidiary is accounted for in the separate financial statements using the cost method.  
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4.6 Property, Plant and Equipment / Depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and
allowance for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over the following estimated useful lives: 
		 Building				
20
years
Building improvement
5, 10   years
Computer equipment
3, 5   years
Office equipment and furniture
5
years
Motor vehicles
5  
years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under installation.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 

benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset (calculated as
the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the
income statement when the asset is derecognised.
4.7 Intangible Assets/Amortisation
Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial
recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated 

impairment losses.
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and 

tested for impairment whenever there is an indication that the intangible assets may be impaired. The 

amortisation period and the amortisation method for such intangible assets are reviewed at least at each 

financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows.
		 Computer software				
5
years
4.8 Related Party Transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting 

interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, 

directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
4.9 Long-term Leases
Operating lease payments are recognised as an expense in the income statement on a straight line 

basis over the lease term.
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4.10 Foreign Currencies
Transactions in foreign currency are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding are translated into
Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet date.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.11 Impairment of Assets
At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of property, plant and 

equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset 

may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the 

higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In 

determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 

pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 

specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. 

These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the 

amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between 

knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal. 
An impairment loss is recognised in the income statement.
4.12 Employee Benefits
Salaries, wages, bonuses, other employee benefits and contributions to the social security fund and 

provident fund are recognised as expenses when incurred.
4.13 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is 

probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, 

and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
4.14 Income Tax
Income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 

based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

5. Significant Accounting Judgments and Estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at
times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are 

inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual
results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows:		
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Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management
is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset
have been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 
Allowance for Doubtful Accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and 

estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and 

the prevailing economic condition. 
Impairment of Investment in Subsidiary
The Company treats investment in subsidiary as impaired when the management judges that there has 

been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of 

impairment exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment.
Property, Plant and Equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of 

the useful lives and salvage values of the Company’s plant and equipment and to review estimate useful lives 

and salvage values when there are any changes. 
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable 

amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and 

expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible Assets
The initial recognition and measurement of other intangible assets, and subsequent impairment testing, 

require management to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating
units and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.
Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used 

judgment to assess of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore no contingent 

liabilities are recorded as at the balance sheet date.
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6. Related Party Transactions

During the years, the Company and its subsidiary had significant business transactions with related 

parties. Such transactions, which are summarised below were concluded on commercial terms and bases 

agreed upon between the Company and those related parties.

(Unit: Million Baht)
	
Consolidated
Separate		
Transfer

		

financial statements
2010
2009

financial statements
2010
2009

Transactions with parent company
Revenue
Revenue from marketing activities
1.05
1.05
Other service income		
0.06
0.29
0.06
0.29
Expenses	
Management fee		
1.50
6.62
1.50
6.62
Service fee for accounting software 0.86
0.52
0.86
0.52
Other service fee		
0.16
0.66
0.16
0.66
Transactions with subsidiary company
(eliminated from the consolidated
financial statements)
Interest income		
0.15
							
Office rental		
0.60
Transactions with related parties
Revenue					
Sales of goods 		
0.23
1.43
0.23
1.43
Advertising income		
7.41
5.32
7.41
5.32
Revenue from management of event 4.02
2.86
4.02
2.86
Other service income		
1.63
1.96
1.63
1.96
Expenses					
Purchases of goods		
5.40
5.40
Advertising and marketing
activities expenses		
13.62
5.36
13.62
5.36
Internet fee			
1.23
1.27
1.23
1.27
Office rental		
0.13
0.13
Management fee		
1.50
1.50
Service fee for accounting software 0.86
0.86
Other service fee		
4.03
5.38
4.03
5.38

Pricing Policy	

Cost plus margin
Actual cost
Agreed upon basis
Agreed upon basis
Cost plus margin

1.5 and 8.75 percent								

per annum
Agreed upon basis
Cost plus margin
Market price
Market price
Cost plus margin
Market price
Cost plus margin
Market price
Actual cost
Agreed upon basis
Agreed upon basis
Cost plus margin
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As at 31 December 2010 and 2009, the balances of the accounts between the Company and those 

related parties are as follows:

							
	
(Unit: Baht)
																												
				
Consolidated/Separate
					
financial statements
					
2010
Trade accounts receivable - related parties		
Advanced Research Group Co., Ltd.		
A.R. Accounting Consultant Co., Ltd.		
Anet Co., Ltd.				
7,062
ARIT Co., Ltd. 				
2,141
Core & Peak Co., Ltd.			
DataOne Asia (Thailand) Ltd.			
909,500
SVOA Public Co., Ltd.			
575,660
IT City Public Co., Ltd.			
715,295
Asys Computer Co., Ltd.			
216,675
Business Online Public Co., Ltd.			
162,200
Advanced Auditing Co., Ltd.			
D2 Systems Co., Ltd.			
53,500
Keppel Communications Pte. Ltd.			
102,742
Total trade accounts receivable - related parties		
2,744,775

2009
256,499
13,632
47,524
26,750
743,233
696,859
162,640
176,617
572,771
10,499
106,298
2,813,322
(Unit: Baht)

					
					
					
Trade accounts payable - related parties	
Advanced Research Group Co., Ltd.		
Anet Co., Ltd.				
Business Online Public Co., Ltd.			
SVOA Public Co., Ltd.			
Core & Peak Co., Ltd.			
DataOne Asia (Thailand) Ltd.			
Total trade accounts payable - related parties		
Amounts due to related parties	
Advanced Research Group Co., Ltd.		
Core & Peak Co., Ltd.			
Total amounts due to related parties			
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Consolidated/Separate
financial statements
2010

2009

3,271,860
248,240
66,554
11,012
3,597,666

4,280
7,490
3,271,860
120,482
1,283
3,405,395

41,472
41,472

82,944
2,500
85,444
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7. Cash and Cash Equivalents
(Unit: Baht)

Consolidated					
financial statements

			
			
Cash			
Bank deposits 		
Bills of exchange		
Total			

2010
102,000
63,017,947
68,119,947

2009
104,952
28,274,960
10,000,000
38,379,912

Separate
financial statements
2010
102,000
63,017,947
63,119,947

2009
104,952
27,868,615
10,000,000
37,973,567

	
As at 31 December 2010, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interests between
0.5 and 1.4 per annum (2009: between 0.25 and 1.25 per annum).

8. Current Investment

As at 31 December 2010, the Company had invested in fixed deposit with a maturity of more than 

3 months totaling Baht 50 million. The fixed deposit carries interest at rates of 1.40% per annum.

9. Trade Accounts Receivable 	

  The outstanding balances of trade accounts receivable as at 31 December 2010 and 2009 are aged,
based on due date, as follows:

(Unit: Baht)
	

					
					
					
Age of receivables		
Post date cheque			
Not yet due				
Past due		
Up to 3 months				
3 - 6 months				
6 - 12 months				
Over 12 months			
Total					
Less: Allowance for doubtful accounts		
Trade accounts receivable - net			

Consolidated/Separate
financial statements
2010

2009

2,586,879
8,391,235

3,711,680
9,693,419

49,853,468
3,320,492
109,760
64,261,834
(109,760)
64,152,074

8,801,791
2,098,223
161,019
370,000
24,836,132
(610,443)
24,225,689
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10.		Inventories

(Unit: Baht)

									
			
		
Finished goods
Work in process
Total

Cost

2010
8,327,398
737,606
9,065,004

Consolidated/Separate financial statements	
Allowance of diminution
in value of inventory		 Inventory - net

2009
9,481,211
436,081
9,917,292

2010
(7,868,384)
(7,868,384)

2009
(8,155,668)
(436,081)
(8,591,749)

2010
459,014
737,606
1,196,620

2009
1,325,543
1,325,543

11. Restricted Bank Deposits		

These represent savings deposits pledged with the banks to secure the issuance of bank guarantee granted by
the bank to the Company.

12. Investment in Subsidiary
(Unit: Baht)

Company’s name

Separate financial statements	
Paid-up capital
Shareholding percentage		
Cost

				
		 2010
2009
2010		 2009
2010		
2009
		
						
(%)		 (%)
A.R. Business Press
Company Limited
(Deregistered in
November 2009)		
13,500,000
-		
100 		
10,744,000
Less: Allowance for												
impairment of investment										
- (10,337,639)	
														
-		 406,361

On 2 February 2010, A.R. Business Press Company Limited, the Company’s subsidiary, filed for the 

completeness of liquidation with the Ministry of Commerce.
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13. Property, Plant and Equipment
		

		

Consolidated financial statement

						
Office	
			
Building
Computer
equipment
Motor
		 Land
Building improvement equipment		 and Furniture vehicles

(Unit: Baht)

Total

Cost:							
As at 31 December 2009		 41,074,105 10,000,000 12,395,061 11,598,037
7,689,467
5,820,900 88,577,570
Additions		
489,872
7,953,313
582,988
4,766,383 13,792,556
Disposals		
- (1,448,756)
(506,228)
- (1,954,984)
Write-off		
- (1,511,426)
(481,361)
- (1,992,787)
As at 31 December 2010 41,074,105 10,000,000 12,884,933 16,591,168
7,284,866 10,587,283 98,422,355
Accumulated depreciation:							
As at 31 December 2009
4,918,033
9,079,100
9,304,045
5,134,813
802,522 29,238,513
Depreciation for the year
500,000
2,461,395
1,831,318
1,006,003
1,924,189
7,722,905
Depreciation on disposals
- (1,427,395)
(497,431)
- (1,924,826)
Depreciation on write-off
- (1,511,368)
(480,785)
- (1,992,153)
As at 31 December 2010
5,418,033 11,540,495
8,196,600
5,162,600
2,726,711 33,044,439
Net book value:							
31 December 2009		 41,074,105
5,081,967
3,315,961
2,293,992
2,554,654
5,018,378 59,339,057
31 December 2010		 41,074,105
4,581,967
1,344,438
8,394,568
2,122,266
7,860,572 65,377,916
Depreciation charge for the year (All depreciation included in administrative expenses):
2009								
6,010,034
2010 								
7,722,905
							

				

(Unit: Baht)

Separate financial statement

					
Office	
			
Building
Computer
equipment
Motor
		 Land
Building improvement equipment		 and Furniture vehicles

Total

Cost:							
As at 31 December 2009 41,074,105 10,000,000 12,395,061 10,086,611
7,208,106
5,820,900 86,584,783
Additions		
489,872
7,953,313
582,988
4,766,383 13,792,556
Disposals		
- (1,448,756)
(506,228)
- (1,954,984)
As at 31 December 2010 41,074,105 10,000,000 12,884,933 16,591,168
7,284,866 10,587,283 98,422,355
Accumulated depreciation:							
As at 31 December 2009
4,918,033
9,079,100
7,792,677
4,654,028
802,522 27,246,360
Depreciation for the year
500,000
2,461,395
1,831,318
1,006,003
1,924,189
7,722,905
Depreciation on disposals
- (1,427,395)
(497,431)
- (1,924,826)
As at 31 December 2010
5,418,033 11,540,495
8,196,600
5,162,600
2,726,711 33,044,439
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Separate financial statement
Office	
Building
Computer
equipment
Motor
improvement equipment		 and Furniture vehicles

(Unit: Baht)

					

			
		 Land

Building

Net book value:							
31 December 2009		 41,074,105
5,081,967
3,315,961
2,293,934
2,554,078
5,018,378
31 December 2010		 41,074,105
4,581,967
1,344,438
8,394,568
2,122,266
7,860,572
Depreciation charge for the year (All depreciation included in administrative expenses):
2009								
2010								

Total
59,338,423
65,377,916
5,977,734
7,722,905

As at 31 December 2010, the Company had office equipment under financial lease agreements with 

net book values amounting to Baht 0.1 million (2009: Baht 0.2 million).
As at 31 December 2010, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The 

original cost of those assets amounted to approximately Baht 8.3 million in consolidated financial 

statements (2009: Baht 11.3 million) and amounted to approximately Baht 8.3 million in separate financial 

statements (2009: Baht 9.3 million).

14.		Intangible Assets

Details of intangible assets which are computer software are as follows:
(Unit: Baht)

							 Consolidated financial statement
							 Separate financial statement
Software
Software
Computer
under
Computer
under
Software Development
Total
Software Development
Total
Cost:						
As at 31 December 2009		 3,763,571
65,000
3,828,571
3,544,384
65,000
3,609,384
Additions		 1,440,409
1,440,409
1,440,409
1,440,409
Write-off		
(226,322)
(226,322)
(7,135)
(7,135)
As at 31 December 2010		 4,977,658
65,000
5,042,658
4,977,658
65,000
5,042,658
Accumulated amortisation:						
As at 31 December 2009		 3,092,928
3,092,928
2,873,767
2,873,767
Amortisation for the year
546,382
546,382
546,382
546,382
Amortisation on write-off
(225,500)
(225,500)
(6,339)
(6,339)
As at 31 December 2010		 3,413,810
3,413,810
3,413,810
3,413,810
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(Unit: Baht)
							 Consolidated financial statement
Software
Computer
under
Software Development
Total

							

Separate financial statement
Computer
Software

Software
under
Development

Net book value:						
31 December 2009		
670,643
65,000
735,643
670,617
65,000
31 December 2010		 1,563,848
65,000
1,628,848
1,563,848
65,000
Amortisation expenses included in the income statements for the year		
2009				
316,972			
2010				
546,382			

Total
735,617
1,628,848
316,972
546,382

		 As at 31 December 2010, certain intangible assets items have been fully amortised but are still in use. 

The original cost of those assets amounted to approximately Baht 2.7 million in consolidated financial
statements (2009: Baht 2.5 million) and amounted to approximately Baht 2.7 million in separate financial
statements (2009: Baht 2.3 million).

15. Withholding Tax Deducted at Source

		 This represents the withholding tax deducted at source of the year 2005. The Company regards
withholding tax deducted at source as an asset since it has the right to claim for refund of it.  However, the net 

realisable value of tax is subjected to the exercise of the claim right by the Company and to the Company’s tax 

audit by the Revenue officials.  

16.		Share Capital

16.1 On 28 April 2010, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders passed a resolution to 

increase its registered capital from Baht 58,000,000 (580,000 ordinary shares of Baht 100 each) to Baht 

78,000,000 by issuing new 200,000 ordinary shares of Baht 100 each to its former shareholders who hold 

shares in the register of the Company shareholders on 16 June 2010. The Company received the 

payment of newly issued shares from all shareholders on 18 June 2010 and registered the capital 

		 increase with the Ministry of Commerce on 21 June 2010.
16.2 In June 2010, the Company has changed its shareholding structure. Advanced Research Group 

Company Limited, the Company’s major shareholder that held 94% of the Company’s registered share 

capital, sold all of its investments in the Company to other shareholders who comprise an individual who is 

a major shareholder of Advanced Research Group Company Limited, and Apsilon Ventures Pte. Ltd., a 

related party of Advanced Research Group Company Limited. 
As a result, the Company’s major shareholder has been changed from Advanced Research Group 

Company Limited to an individual. This was effective since 16 June 2010 hereof.  
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16.3 On 16 July 2010, the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders passed the
following resolutions:
a) Change the par value of the Company’s ordinary shares from Baht 100 each to Baht 0.25 each. 

As a result, the Company’s share registered and fully paid up share capital will be Baht 

78,000,000 (312,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each).
b) Issue 15,600,000 warrants to directors and/or employees of the Company under the Employee 

Stock Ownership Program Scheme (ESOP Scheme). 
c) Increase registered share capital, of Baht 38,500,000 from Baht 78,000,000 to Baht 116,500,000 

(466,000,000 ordinary shares) through the issuance of 154,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 

each.
A total of 138,400,000 of the new ordinary shares of Baht 0.25 each will be offered through an 

Initial Public Offering (IPO) and 15,600,000 ordinary shares will be offered to certain directors 

and/or employees of the Company.  
16.4 On 16 November 2010, the Company’s board of directors approved the initial public offering price of
the additional share capital at Baht 0.90 per share. The Company received the additional share
subscription from the initial public offering of ordinary shares in November 2010 and registered the
increase in paid-up capital to Baht 112,600,000 with the Ministry of Commerce on 25 November 2010.
Total share proceeds were Baht 124,560,000 with a share premium of Baht 89,960,000 and share
issued costs of Baht 6,495,323 were offset against this share premium.
The Company received a letter from the Market for Alternative Investment (MAI) informing that the
Company’s ordinary shares are listed securities since 2 December 2010. 

Reconciliation of Number of Ordinary Shares

(Unit: Shares)
							
	
																												
Consolidated/Separate
					
financial statements
					
2010
2009
Registered share capital		
Number of ordinary shares at the beginning of the year
580,000
580,000
Increase in number of ordinary shares due to change in par value
231,420,000
Number of ordinary shares after change in par value
232,000,000
580,000
Increase in registered share capital		
218,400,000
Increase in number of ordinary shares due to shares 		
being reserve for exercise of warrants
15,600,000
Number of ordinary shares at the end of the year
466,000,000
580,000
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(Unit: Shares)
							
	
																												
Consolidated/Separate
					
financial statements
					
2010
2009
Issued and paid-up share capital		
Number of ordinary shares at the beginning of the year
580,000
Increase in number of ordinary shares due to change in par value
231,420,000
Number of ordinary shares after change in par value
232,000,000
Increase in registered share capital		
218,400,000
Number of ordinary shares at the end of the year
450,400,000

580,000
580,000
580,000

Registered ordinary shares which are not issued and paid-up are the ordinary shares which reserve 

for the exercise of warrants offered to certain directors and/or employees of the Company, as discussed in 

Note 17 to the financial statements.

17.		Warrants

Details of warrants of the Company which will be offered to certain directors and/or employees are as 

follows:
Type of warrant
No. of units issued
Issue price
Allocation ratio
Exercise price
Term of issue
Term of warrants
No. of ordinary shares allocated
Issue date

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Non-transferable
15,600,000 Units
None
1 warrant to 1 new ordinary share
Baht 0.25 per share in a ratio of 1 warrant to 1 new ordinary share
1 year from the date approved by the shareholder  
3 years from issue date
15,600,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
15 November 2010
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Allocation to
Condition and period of exercise

: Directors and/or employees of the Company
: Warrant holders may exercise no more than 50 percent of the			

total warrants allotted, following a period of 12 months after 

			 the allotment date.
Warrant holders may exercise the remaining of warrants on, 

			 following a period of 24 months after the allotment date until
			 the final exercise date.

18.		Statutory Reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to 

set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit 

brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve 

is not available for dividend distribution.
During the year 2010, the Company had set aside the statutory reserve of Baht 2,017,646 from its net 

income.

19. Expenses by Nature
		

Significant expenses by nature are as follows:
(Unit: Million Baht)
(หน่วย: ล้านบาท)

			
			

Consolidated
financial statement

2010
Employee expenses
61.6
Cost of sales, advertising media and services 139.5
Depreciation and amortisation
8.3
Loss on intangible assets written-off
Impairment loss for investment in subsidiary
Rental expenses
0.3
Consultant and management fee
7.4

20.		Barter Sales

2009
60.8
104.8
6.3
2.5
0.2
9.7

Separate
financial statement

2010
61.6
139.5
8.3
0.3
7.4

2009
60.8
104.8
6.3
2.5
8.1
0.8
9.7

During the year 2010, the Company has barter service income which is included in advertising income
amounting to Baht 3.2 million (2009: Baht 4.3 million).
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21.		Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year, after adjusting the number of ordinary shares in 

proportion to the change in the number of shares as a result of the change in par value from Baht 100 each 

to Baht 0.25 each as discussed in Note 15.3 a). The number of ordinary shares is adjusted as if the share
split had occurred at the beginning of the earliest period reported.
Diluted earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted average number of ordinary shares 

which might need to be issued for the conversion of all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. 

The calculation assumes that the conversion took place either at the beginning of the year or on the date the 

potential ordinary shares were issued.
		 Calculation of basis earnings per share and diluted earnings per share is presented below:

Consolidated financial statement

			
			
Basic earnings per share

Net income
Effect of dilutive potential ordinary shares
ESOP-W
Diluted earnings per share

Net income of ordinary shareholders assuming
the conversion of warrants to ordinary shares

Net Income
2010
2009
(Baht)

(Baht)

40,352,922

Weighted average
number of ordinary shares
2010
2009*

Earning per share
2010 2009										


(Shares)

(Shares)

14,668,927

288,330,959

232,000,000

0.14

-		

1,715,088
290,046,047		

0.14

40,352,922		

(Baht) (Baht)
0.06

Separate financial statement

			
			
Basic earnings per share

Net income
Effect of dilutive potential ordinary shares
ESOP-W
Diluted earnings per share

Net income of ordinary shareholders assuming
the conversion of warrants to ordinary shares

Net Income
2010
2009
(Baht)

(Baht)

Weighted average
number of ordinary shares
2010
2009*
(Shares)

40,352,922 13,453,166 288,330,959
-		
40,352,922		

(Shares)

232,000,000

Earning per share
2010 2009										

(Baht) (Baht)

0.14 0.06

1,715,088
290,046,047		

0.14

		 * After reflecting the result of split par value of ordinary shares.
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22. Segment Information

		 The Company operates the business operations into 3 principal segments: (1) Printing Media
(2) Management of Event and (3) Digital and Other Media. Below is the consolidated financial information for the 

years ended 31 December 2010 and 2009 of the Company by segment.
(Unit: Thousand Baht)
Printing Media

Management
of Event

Digital and
Other Media

2010

2010

2010

2009

2009

2009

Elimination of intersegment revenues

2010

2009

Consolidation

2010

2009

Revenues from
external customers
74,782 73,551 203,845 146,254 8,458 6,116
- 287,085 225,921
Inter-segment sales
4,899 5,267
615
565 (5,514) (5,832)
Total revenues
79,681 78,818 203,845 146,254 9,073 6,681 (5,514) (5,832) 287,085 225,921
Segment income (loss) 6,772 3,747 46,800 25,956 (103) (6,964)
- 53,469 22,739
Unallocated income
and expenses:
Finance cost									
(158) (160)
Corporate income tax									 (12,958) (7,910)
Net income for the year 									 40,353 14,669

(Unit: Thousand Baht)
Printing Media

Management
of Event

Digital and
Other Media

2010

2010

2010

2009

2009

2009

Elimination of intersegment revenues

2010

2009

Consolidation

2010

2009

Property, plant and
equipment - net
51,818 43,178
9,016 9,904 4,544 6,257
- 65,378 59,339
Unallocated assets									 192,563 72,176
Total assets									 257,941 131,515

Transfer prices between business segments are set out in Note 6 to the financial statements.

23.		Provident Fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 

Provident Fund Act B.E. 2530. Employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 3 

percent of basic salary. The fund, which is managed by TISCO Finance Plc., will be paid to employees 

upon termination in accordance with the fund rules. During the year 2010, the Company contributed Baht 

1.14 million (2009: Baht 0.94 million).
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24. Dividends Paid	
Dividends

Approved by

Final dividends for 2009 Annual General Meeting of the
		
shareholders on 28 April 2010
Interim dividends on
Board of Directors’ meeting
operating results of
on 29 June 2010
1st quarter of 2010 		
Interim dividends on
Board of Directors’ meeting
operating results of
on 24 August 2010
2nd quarter of 2010 and
from retained earnings		

Total
dividends

Par value of
ordinary share

Dividend
per share

Thousand Baht

Baht

Baht

33,640

100

58.0

6 May 2010

13,650

100

17.5

1 July 2010

10,296

0.25

0.033

27 August 2010

100

52.0

2 July 2009

Total dividends paid in 2010		

57,586

Interim dividends for 2009 Board of Directors’ meeting
		
on 15 June 2009

30,160

Total dividends paid in 2009		

30,160

Payment Date

25.		Commitments and Contingent Liabilities

25.1 Operating lease and service commitments
The Company has entered into operating lease agreements in respect of the lease of warehouse
space, motor vehicles and service agreements. The terms of agreements are generally 1 year. These
agreements are non-cancellable.
As at 31 December 2010, future minimum lease payments required under these agreements
were Baht 5.5 million (2009: Baht 2.9 million). They were payable within 1 year.
25.2 Guarantees
As at 31 December 2010, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 0.3
million (2009: Baht 0.3 million) issued by banks on behalf of the Company in respect of certain performance
bonds as required in the normal course of business. These included letters of guarantee to guarantee
electricity use, among others. 

26.		Financial Instruments

26.1 Financial Risk Management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard    No.107 

“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents,
trade accounts receivable and restricted bank deposits. The financial risks associated with these
financial instruments and how they are managed is described below.
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable and
other receivable. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and
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procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company
does not have high concentrations of credit risk since it has a large customer base. The maximum
exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables and other receivable as stated
in the balance sheet.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks and bank
overdrafts.  However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest
rates or fixed interest rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be
minimal.
Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2010 classified by type of interest
rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed
interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before
the maturity date.
Fixed interest rates
Within
1-5
Over
1 year
years
5 years
				
Consolidated/Separate financial statements
Financial Assets
Cash and cash equivalent
Current investment
Trade accounts receivable - net
Deposits at bank with restrictions
Financial liabilities
Trade accounts payable
-

Floating
Non-Interest		
Interest Rate
bearing
Total
(Million Baht)			

-

-

62.4
50.0
1.1
113.5

0.7
64.2
64.9

-

-

-

15.8
15.8

Effective
Interest Rate
(% p.a.)

63.1
0.50-1.40
50.0
1.40
64.2
1.1
0.75
178.4	
15.8
15.8

-

Foreign currency risk
The Company considers itself no foreign currency risk because it has few transactions that are
denominated in foreign currency. The Company therefore does not enter into forward exchange
contracts.
The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31
December 2010 are summarised below.

		

Financial
assets

US dollar		

0.27

Foreign currency
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(Million)

Financial		 Average exchange rate
liabilities		 as at 31 December 2010
(Million)

0.46		

(Baht per 1 foreign currency unit)

30.1513
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26.2 Fair Values of Financial Instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear floating
interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the
balance sheets.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to
the market price of the financial instruments or by using an appropriate valuation technique, depending on
the nature of the instrument.

27.		Capital Management

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate 

financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.
According to the Balance sheet as at 31 December 2009, the Company debt-to-equity ratio was 0.18:1 

(2009: 0.35:1).

28.		Subsequent Event

On 25 February 2011, the Company’s board of directors passed a resolution to propose to the Annual 

General Meeting of shareholders to adopt a resolution to pay the year-end dividend of Baht 0.03 per share 

from the operating result of 2010, or a total of Baht 13,512,000. The dividend payment is scheduled for 20 

April 2011. The total dividend payment is Baht 0.13 per share, on average, inclusive of the interim dividend. 
Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual General Meeting of the 

Company’s shareholders.

29.		Reclassification

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2009 have been 

reclassified to conform to the current year’s classification but with no effect to previously reported net 

income or shareholders’ equity. The reclassifications are as follows:
(Unit: Baht)
		
		
		

Interest income
Other income

Separate financial statement
Consolidated financial statement
As previously 		
As previously
As reclassified
reported
As reclassified
reported

532,392
326,580

858,972

532,392
326,580

858,972

30.		Approval of Financial Statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 

25 February 2011.
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