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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

Dear Shareholders,

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมในปี 2560
มีมูลค่าลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย อย่างไรก็ตามสื่อดิจิทัล
โรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา และสือ่ เคลือ่ นทีย่ งั คงมีการเติบโต
ส่วนอุตสาหกรรมไอซีทีได้รับผลบวกจากแรงขับเคลื่อนของ
นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็น
แกนหลักของเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ
ประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการมาถึงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น IoT (Internet of Things),
AI (Artificial Intelligence), Smart City และอื่น ๆ
บริ ษั ท เออาร์ ไ อพี จ� ำ กั ด (มหาชน) เข้ า ใจถึ ง ความ
เปลีย่ นแปลงของโลกดิจิทัลที่ท้าทายธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
จึงได้ปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมด้านสื่อ และ
คอนเทนต์ดิจิทัล เพื่อสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งด้านสื่อออฟไลน์ สื่อออนไลน์
การจัดงานอีเวนต์ และการตลาดดิจทิ ลั พร้อมทัง้ ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แบบออนไลน์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรของลูกค้าให้พร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
ของอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21 นี้
งบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2560 แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีร ายได้ รวมอยู ่ ที่
162.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.78 เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
มีอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 24.94 ลดลงจากปี 2559
ซึ่ ง มี อั ต ราก� ำ ไรขั้ น ต้ น อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 26.68 อย่ า งไรก็ ต าม
บริษัทยังสามารถคงผลประกอบการที่มีก�ำไร โดยบริษัทมี
ก�ำไรสุทธิหลังภาษีจ�ำนวน 2.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปีที่แล้ว
บริษัทได้ด�ำเนินงานตามแผนระยะยาวที่จะปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งรายได้ จากรายได้ ที่ อิ ง กั บ การขายเป็ น ครั้ ง ๆ
ไปสู่รายได้แบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืนและ
มั่นคง ตลอดจนจะมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์
สื่อ และการตลาดดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อเป็นจุดเชื่อม
ระหว่างลูกค้ากับผูบ้ ริโภค  ทัง้ นี้ ยังให้ความส�ำคัญด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เราขอขอบคุ ณ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ อี ปุ การคุณ
ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
ด้วยดีเสมอมา

In 2017, the overall value of the advertising
industry experienced a slight drop when compared to
2016. However, digital media, cinema, billboards and
mobile media still managed to grow. The government’s
policy in promoting Digital Economy has provided
a positive impact on the overall ICT industry,
which is considered one of the ten core industries
identified as driving forces for the nation’s future.
Several industries have been urged to prepare for
the arrival of advanced technologies, such as, IoT
(Internet of Things), AI (Artificial Intelligence),
Smart Cities, and more.
As a result of the effect and challenges from
technological shifts, ARIP has to adapt its strategies
and transform its media and services including
online, offline, event management and digital
marketing services to ensure the highest satisfaction
of its customers. We launched an online training
platform to help corporate human resources
obtain essential skills needed in this 21st century.
The statement of comprehensive income
ending December 31, 2017 showed ARIP’s total
revenue at 162.68 million baht, a drop of 8.78
percent compared to the previous year, and gross
profit margin decreased to 24.94 percent from
26.68 percent in 2016. However, we managed to
make a net profit after tax of 2.16 million baht,
a slight increase from last year.
ARIP has repositioned its business roadmap
and revenue structure to rely more on recurring
income rather than one-off, project-based
strategies, with an aim to promote a stable
and sustainable revenue stream. In the mean time,
we maintain our commitment of offering up-tothe-minute and reliable media content as well as
integrated digital marketing services, to efficiently
connect our valued customers with their relevant
consumer groups. Meanwhile, we emphasize to
apply good corporate governance principles on
our business practices, for the benefits of all
stakeholders.
We would like to thank all shareholders,
customers, business partners, the Board of Directors,
executives, employees, and our patrons for your
continued support.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Manu Leopairote
Chairman

Mr. Min Intanate
Chairman of the Executive Board

BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นายมนู เลียวไพโรจน์ อายุ 74 ปี

Mr. Manu Leopairote Age 74 Years

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.17%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.17%
• indirect –None Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

Chairman of the Board & Independent Director

การศึกษา :
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒบิ ตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญีป่ นุ่
• ปริญญาบัตร วปอ.รุน่ ที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร/โครงการ :
• Directors Certification Program (DCP), Class 30/2003
• The Role of the Chairman Program (RCP), Class 3/2001
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี 				
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
• บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม 			
ประธานกรรมการ		
• บมจ. ยูบลิ ลีเ่ อ็นเตอร์ไพรส์			
ประธานกรรมการ		
• บมจ. เอสวีโอเอ				
ประธานกรรมการ
• บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่ แนล			
ประธานกรรมการตรวจสอบ 		
• บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)			
ประธานกรรมการ		
• บมจ. บางกอกสหประกันภัย			
ประธานกรรมการ		
• บมจ. น้�ำ ตาลขอนแก่น				
ประธานกรรมการ		
• กระทรวงอุตสาหกรรม		
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม		
Educations :
• Ph.D. in Business Administration (Honorary), Thammasat University
• M.Sc. in Economics, University of Kentucky, USA
• B.Sc. in Economics (Hons), Thammasat University
• Certificate for Industrial Development, Nagoya Training Center, Japan
• Thailand National Defence College, Class 34

ม.ค. 2553-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2542-2547

Certificate :
• Director Certification Program (DCP 30/2003)
• The Role of the Chairman Program (RCP 3/2001)
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
		
• T.M.C. Industrial PCL.
• Jubilee Enterprise PCL.
• SVOA PCL.
• Siam Steel International PCL.
• Thai Beverage PCL. (Singapore Stock Market)
		
• Polyplex (Thailand) PCL.
• Bangkok Union Insurance PLC.
• Khon Kaen Sugar Industry PCL.
• Ministry of Industry
		

012

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

Chairman of the Board &
Independent Director
Chairman of the Board		
Chairman of the Board		
Chairman of the Board		
Chairman of Audit Committee
Independent Director &
Audit Committee Member
Chairman of the Board		
Chairman of the Board		
Chairman of the Board		
Permanent Secretary, 		
Ministry of Industry

Jan 2010-Present
2011-Present
2010-Present
2010-Present
2006-Present
2004-Present
2004-Present
2004-Present
2004-Present
1999-2004

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ อายุ 63 ปี

Mr. Min Intanate

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 44.28%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 29 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 44.28%
• indirect –None Duration of Directorship 29 Years (Mar 10, 1989 – Present)

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Age 63 Years

Director & Executive Chairman

การศึกษา :
• ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ,์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาตรีกติ ติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน
ประกาศนียบัตร/ โครงการ :
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
• บมจ. เอสพีวไี อ
• บมจ. ไอที ซิต้ี
• บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
• บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
• บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
• บจ. คอร์ แอนด์ พีค
• บจ. กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มี.ค. 2532-ปัจจุบนั
2554-ปัจจุบนั
2539-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2543-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2530-ปัจจุบนั

Educations :
• Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, USA
• 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
Certificate :
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
• SPVI PCL.
• IT City PCL.
• Business Online PCL.
• ABIKS Development Co., Ltd.
• D&B (Thailand) Co., Ltd.
• National Credit Bureau Co., Ltd.
• Core & Peak Co., Ltd.
• Advanced Research Group Co., Ltd.

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

Mar 1989-Present
2011-Present
1996-Present
1995-Present
2008-Present
2006-Present
2000-Present
1995-Present
1997-Present
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BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นางเอื้อมพร ปัญญาใส อายุ 49 ปี

นายประยูร รัตนไชยานนท์ อายุ

กรรมการ, รองประธานบริหาร และผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง – ไม่มี • ทางอ้อม – ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (11 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.23%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี ( 13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Age 54 Years

Mrs. Aeimporn Punyasai Age 49 Years

Director, Vice Executive Chairman & Chief Executive Office
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct –None • indirect –None Duration of Directorship 4 Years (Nov 11, 2014 – Present)
การศึกษา :
• เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533

มี.ค. 2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-2557

กรรมการและประชาสัมพันธ์

2560-ปัจจุบนั

กรรมการ

2560-ปัจจุบนั

2560-ปัจจุบนั

- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกลยุทธ์ส�ำ หรับคูค่ า้ 2552-2554
- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย กลุม่ ธุรกิจ OEM 2552-2554		
- ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายการตลาด OEM 2551-2552
- ผูจ้ ดั การอาวุโสส่วนคูค่ า้ OEM
2548-2551
- ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2544-2548

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

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.23%
• indirect –None Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

- กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการและรองประธานบริหาร
รองผูอ้ �ำ นวยการบริหาร กลุม่ ธุรกิจ
IT Project
อุปนายกสายประชาสัมพันธ์

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

Director

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

ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Director Accreditation Program (DAP) (117/2015)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
			
• บมจ. เอสวีโอเอ
			
• สมาคมบริษทั จดทะเบียนใน
		 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เอ
• สมาคมอุตสาหกรรม
		 เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
• สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
			
			
			
			

54 ปี

ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
กรรมการ
• บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์		กรรมการ
• บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์
		กรรมการ
• บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานติง้
กรรมการ
		 คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
• บจ. เฮลท์ ออนไลน์		กรรมการ
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์		กรรมการ
• บจ. ดีทู ซิสเต็มส์		กรรมการ
• บจ. คอร์แอนด์พคี 		กรรมการ
• บจ. เออาร์ไอที		กรรมการ
• บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน		กรรมการ
• บจ. เอเน็ต		กรรมการ
• บจ. กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์ 		ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชี
				และการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2537-ปัจจุบนั

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

Certificate :
• Director Accreditation Program (DAP) (2004)
5 Years’ work experience :
		 • ARIP PCL.
- Director & Chief Executive Office Mar 2015-Present 5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
Director
					
- Director &				
2014-Present
• Business Online PCL.
Director
					
Vice Executive Chairman
• Nature Concept Co., Ltd.
Director
		 • SVOA PCL.
Deputy Executive Director
2014-2014
• A.R. Accounting Consultant Co.,Ltd. Director
					
IT Project Group
• Health Online Co., Ltd.
Director
		 • Mai Listed Company Association
Vice President (Public Relations) 2017-Present
• ABIKS Development Co., Ltd.
Director
		 • The Association of
Director &Public Relations
2017-Present
• D2 Systems Co., Ltd.
Director
				 Thai ICT Industry (ATCI)
• Core & Peak Co., Ltd.
Director
		 • The Telecommunications Association Director					
2017- Present		
• ARIT Co., Ltd.
Director
				 of Thailand under The Royal Patronage
• Anew Corporation Ltd.
Director
		 • MICROSOFT (THAILAND) LTD.
- Partner Strategy & 		
2009-2011		
• Anet Co., Ltd.
Director
					
Program Lead, Small &
• Advanced Research Group Co., Ltd.Financial Controller
					
Midmarket Solutions & Partners
					
- OEM Sales Director		
2009-2011
					
- Senior Segment		
2008-2009
					
Marketing Manager - OEM
					
- Senior Partner		
2005-2008
					
Account Manager - OEM			
					
- Business Development Manager 2005-2011
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ม.ค. 2553-ปัจจุบนั
2540-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั 		
2555-ปัจจุบนั

Jan 2010-Present
1997-Present
2016-Present
2012-Present
2012-Present
2008-Present
2008-Present
1999-Present
1999-Present
1995-Present
1995-Present
1994-Present

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง อายุ
กรรมการ

Dr. Wilson Teo Yong Peng Age 51 Years

51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

Director

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.08%
• indirect – None Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

การศึกษา :
• DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
• ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)
• MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
• FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants(U.K.)
• FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
• FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
• IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
• DAP, Director Accreditation Program
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
• บมจ. บิซเิ นส ออนไลน์
• บมจ. เอสวีโอเอ
• บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
• บจ. กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์
• บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
• บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน
• บจ. เอเซิรท์ ส์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ม.ค. 2553-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2552-ปัจจุบนั
2551-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2543-ปัจจุบนั

Educations :
• DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)
• ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)
• MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)
• FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants(U.K.)
• FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants
• FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
• IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
• DAP, Director Accreditation Program
Certificate :
• Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
• Business Online PCL.
• SVOA PCL.
• Asys Computer Co., Ltd.
• ABIKS Development Co., Ltd.
• Advanced Research Group Co., Ltd.
• Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd.
• Anew Corporation Ltd.
• Acerts Co., Ltd.

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Jan 2010-Present
2006-Present
2006-Present
2009-Present
2008-Present
2006-Present
2006-Present
2006-Present
2000-Present

ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
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BOARD OF DIRECTORS

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ

นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุ
ลเดิม ศรีวิจิตร) อายุ 54 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

77 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.20%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552–ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง – 0.16%
• ทางอ้อม – ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552-ปัจจุบัน)

Mr. Prakob Visitkitjakarn Age 77 Years

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

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.16%
• indirect –None Duration of Directorship 9 Years (Sep 16, 2009 – Present)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ปัจจุบนั
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2558-ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2551-2558		
- รองประธานคณะกรรมการ
2559-ปัจจุบนั
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2553-ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2551-ปัจจุบนั

Educations :
• Master of Business Administration (Finance), Indiana University, USA
• Bachelor of Finance (Honors), Indiana University, USA
Certificate :
• Director Certification Program (DCP) (33/2003)
• Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
• The Role of Chairman (RCP) (5/2001)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009)
• Charter Director Class (CDC) (3/2008)
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
- Independent Director,
			 Chairman of Audit Committee
		
- Chairman of the Nomination and
			 Remuneration Committee
• Lease IT PLC.
- Independent Director &
			 Chairman of Audit Committee
		
- Independent Director,
			 Member of Audit Committee
• Sri Trang Agro- Industry PCL - Vice Chairman
		
- Chairman of the Remuneration
			 Committee
		
- Independent Director,
			 Chairman of Audit Committee
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

Independent Director, Member of Audit Committee, &
Member of Nomination and Remuneration Committee
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.20%
• indirect – None Duration of Directorship 9 Years (Sep 16, 2009 – Present)

การศึกษา :
• ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Director Certification Program (DCP) (33/2003)
• Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
• The Role of the Chairman (RCP) (5/2001)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009)
• Charter Director Class (CDC) (3/2008)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
		
• บมจ. ลีซอิท
		
• บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
		
		

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
(Maiden Name ; Srivichit) Age 54 Years

การศึกษา :
• แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต 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)
• IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”
• CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดทีป่ อ้ งกันและควบคุมได้”  
• IOD Director’s Briefing 2/2017 in the topic of “Directing in the Year of the Rooster:
		 Hot Issues and Outlook for 2017”
• IOD Current Issue Seminar: Criminal Liabilities of Directors

ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
				
• สำ�นักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
• รพ.ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
				
				
				
				
				

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ก.ย. 2552-ปัจจุบนั
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2557-ปัจจุบนั 		
ผูต้ รวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2557-ปัจจุบนั 		
- ผูอ้ �ำ นวยการกองวิทยาการกรมแพทย์ทหารอากาศ 2560-ปัจจุบนั
- หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
2558-2560
- รองหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
2556-2557
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2549-2557
- หัวหน้ากองวิสญ
ั ญีและห้องผ่าตัด
2551-2556
- ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556

Educations :
• Doctor of Medicine 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)
Sep 2009-Present
• Monitoring Fraud Risk Management (2010)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
2014-Present
• Monitoring the Internal Audit Function (2010)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
2015-Present
• IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture”
• CG Forum 3/2016 “The Corporate Corruption is Preventable and Controllable Disasters”
2008-2015
• IOD Director’s Briefing 2/2017 in the topic of “Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues
and Outlook for 2017”
2016-Present
• IOD Current Issue Seminar: Criminal Liabilities of Directors
5
Years’
work experience :
2010-Present
• ARIP PCL.Independent Director, - Member of Nomination and
Sep 2009–Present
2007-Present
			 Remuneration Committee			
		
- Independent Director,
2014-Present
			 Member of Audit Committee
• Office of Thailand Quality Award Thailand Quality Award Assessor
2014-Present
• Bhumibol Adulyadej Hospital - Director, Department of Technical Division 2017-Present
			 Directorate of Medical services, RTAF
		
- Head, Quality Development Center
2015-Present
		
- Deputy Head, Quality Improvement Center 2013-2014
		
- Vice Chairman of Risk Management
2006-2014
			 Committee
		
- Head of Anesthesiology Department
2008-2013
		
- Chairman of the Education Quality
2006-2013
			 Assurance Committee

นายปฐม อินทโรดม อายุ

46 ปี

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ อายุ

43 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิ
จารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Pathom Indarodom Age 46 Years

Mr. Narit Therdsteerasukdi Age 43 Years

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง – 0.16%
• ทางอ้อม – ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552 – 30 ส.ค. 2560)

• ทางตรง 0.19%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี (9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of Nomination and Remuneration Comittee

Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of Nomination and Remuneration Comittee

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.19%
• indirect –None Duration of Directorship 14 Years (Mar 9, 2004–Present)

การศึกษา :
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Director Accreditation Program (DAP) (2010)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
				 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
- กรรมการ
			
- กรรมการและผูจ้ ดั การใหญ่
• มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ทีป่ รึกษาศูนย์ Innovation
				 Creativity Enterprise
			
- อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ Creative Digital Economy
• บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
ทีป่ รึกษา
• บจ. ดับเบิล้ ยูบที ี
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหาร
• สำ�นักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ทีป่ รึกษา
• มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ
• สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และ
ทีป่ รึกษา
ผูจ้ �ำ หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
กรรมการ
• สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีป่ รึกษา
และการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
• บจ. สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ
กรรมการ

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.16%
• indirect –None Duration of Directorship 9 Years (Sep 16, 2009–Aug 30, 2017)

พ.ย. 2560-ปัจจุบนั
2547-พ.ย. 2560
2547-ก.พ. 2558
2560-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2554-2556

การศึกษา :
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Director Accreditation Program (DAP) (2010)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ก.ย. 2552-ส.ค. 2560
				
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ส.ค. 2560
• สำ�นักงานคณะกรรมการ - รักษาการทีป่ รึกษาด้านการลงทุน
2559-ปัจจุบนั
			 ส่งเสริมการลงทุน		 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒ)ิ
				
- ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และ
2558-ปัจจุบนั
					 นโยบายการลงทุน
				
- ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสารสนเทศการลงทุน
2557-2558
				
- ทีป่ รึกษาด้านการลงทุน
2554-2557
					 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชีย่ วชาญ)
				
- ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค2551-2554
Educations :
• M.A. (Economics), Boston University, USA
• Bachelor of Economics (2nd Class Honor), Chulalongkorn University
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

Educations :
• Master of Science in Computer Engineering, Assumption University.
Certificate :
• Bachelor of Economics Program, ChiangMai University.
• Director Accreditation Program (DAP) (2010)
Certificate :
• Director Accreditation Program (DAP) (2010)
5 Years’ work experience :
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
- Independent Director, Member of
Nov 2017-Present
• ARIP PCL.
- Independent Director,
Sep 2009-Aug 2017
					 Audit Committee & Member of
				 Member of Audit Committee
					 Nomination & Remuneration Committee
			
- Member of Nomination and
2014-Aug 2017
				
- Director
2004-Nov 2016
				 Remuneration Comittee
				
- Chief Executive Officer
2004-Feb 2015
• Office of the Board - Acting Senior Executive
2016-Present
• Assumption University
- Consulting Center Innovation
2017- Present
		 of Investment (BOI) 		 Investment Advisor
					 Creativity Enterprise
			
- Executive Director,
2015-Present
				
- Vice President, Alumni Association
2015- Present
• The Thai Chamber of Commerce
Director Creative Digital Economy
2017- Present						 Investment Strategy and Policy Bureau
		 and Board of Trade of Thailand
			
- Executive Director, Management
2014-2015
• ICC International PCL.
Consultants
2017- Present
				 Information System Bureau
• WBT Co., Ltd.
Managing Director and Executive Director 2017- Present					
- Executive Investment Advisor
2011-2014
• The Civil Aviation Authority of Thailand Committee on Information Technology 2017-Present
			
- Director, Economic and
2008-2011		
• Chiang Mai University
Committee, Economics Association
2015-Present
				 Investment Strategy Division,
• The Association of
Advisory Board Member
2015-Present
			
Investment Strategy and Policy Bureau
		 Thai ICT Industry (ATCI)		
• Rajamangala University
Committee, Faculty of
2015-Present
		 of Technology Thanyaburi
Business Administration
		 		
• The Publishers and Booksellers
Advisory Board Member
2015-Present
** นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ลาออกเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตัง้ แต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
		 Association of Thailand 						
• The Association of Thai Software
Committee
2015-Present
		 Industry (ATSI)
• The Thai Federation of
Advisory Board Member
2014-Present
		 ICT Technology Association
ANNUAL REPORT 2017
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EXECUTIVE COMMITTEE

นายธนิต แกล้วเดชศรี อายุ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

นายพรชัย จันทรศุภแสง อายุ 46 ปี

46 ปี

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อไอซีที

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง – ไม่มี • ทางอ้อม – ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (10 ส.ค. 2558-ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.01%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (23 ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน)

Mr. Thanit Klaewdetsri Age 46 Years

Mr. Pornchai Jantarasupasang Age 46 Years

Business Media Director

ICT Media Director

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct –None • indirect –None Duration of Executive 3 Years (Aug 10, 2015-Present)

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.01 %
• indirect –None Duration of Executive 3 Years (Feb 23, 2015–Present)
การศึกษา :
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

การศึกษา :
• ปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศนียบัตร / โครงการ :
-

ประกาศนียบัตร / โครงการ :
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
			

- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสือ่ ธุรกิจ
- ผูจ้ ดั การอาวุโส

ก.พ. 2556-ปัจจุบนั
ก.พ. 2552-ม.ค. 2556

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

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

Certificate :
5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

- Business Media Director
- Senior Manager

ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสือ่ ไอซีที
2547-ปัจจุบนั
• บจ. เทอร์ราเทรด
Project Manager
2545-2546
• บจ. ออร์เท็ม
ผูจ้ ดั การส่วน
2539-2544		
		
Education and Training 		
• บจ. คอมพิวเซอร์วซิ
ผูจ้ ดั ส่วน Customer Service
2537-2538
• บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชัน
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ แผนกตำ�ราวิชาการ 2536-2536		
			

Feb 2013– Present
Feb 2009– Jan 2013

5 Years’ work experience :
• ARIP PCL.
• Tera Trade Co., Ltd.
• Ortem Co., Ltd.
• Compuservice Co., Ltd.
• Se-Education PCL.

ICT Media Director
Project Manager
Education and Training Manager
Head of Customer Service
Editorial Assistant Division textbook

2004-Present
2002-2003
1996-2001
1994-1995
1993-1993

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ อายุ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายบุญเลิศ นราไท อายุ

50 ปี

ผู้อำ� นวยการฝ่ายดิจิทัล

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 13 ปี (1 ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน)

Miss Pornpavee Sahawathanapong Age 50 Years
Chief Financial Officer

ประกาศนียบัตร / โครงการ :
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ก.ค. 2548-ปัจจุบนั 		
กรรมการ
2554-2556

Educations :

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

การศึกษา :
• ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร / โครงการ :
• Microsoft Certificate Professiona l(MCP)
• Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
• Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
• Microsoft Certificate Trainer (MCT)
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)
		
• บจ. กลุม่ แอดวานซ์รเี สิรช์
		
• บจ. ไอโซเน็ท

- ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายดิจทิ ลั 		
- ผูจ้ ดั การฝ่ายไอที		
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายไอที		
- ผูด้ แู ลระบบคอมพิวเตอร์		
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 		

พ.ค. 2559-ปัจจุบนั
2554-2559
2552-2554
2546-2552 		
2543-2546

Educations :

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

Certificate :

Certificate :
-

• ARIP PCL.
• Splash Interactive Co., Ltd.

Mr. Boonlerd Narathai Age 40 Years
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.00%
• indirect –None Duration of Executive 2 Years (May 3, 2016 – Present)

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

5 Years’ work experience :

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง 0.00%
• ทางอ้อม - ไม่มี จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี (3 พ.ค. 2559 -ปัจจุบัน)

Digital Solution Director

Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct 0.08%
• indirect – None Duration of Executive 13 Years (July 1, 2005 – Present)

ประสบการณ์ยอ้ นหลัง 5 ปี :
• บมจ. เออาร์ไอพี
• บจ.สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ

40 ปี

Chief Financial Officer
Director

July 2005-Present
2011-2013

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

5 Years’ work experience :

• ARIP PCL.
		
• Advanced Research Group
Co.,Ltd.
• Isonet Co.,Ltd.

- Digital Solution Director 		
- IT Manager		
- Assistant IT Manager 		
- System Administrator		
System Engineer		

May 2016-Present
2011-2016
2009-2011
2003-2009
2000-2003

ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

019

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2560
(โครงสร้างรายได้)

บริการดิจิทัล
การจัดกิจกรรมและ
งานแสดงสินค้า

50%

29%

การจัดกิจกรรมและ
งานแสดงสินค้า

บริการดิจิทัล

60%

ปี
2560

20%

ปี
2559
20%

21%

สื่อและคอนเทนต์

สื่อและคอนเทนต์

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน ส�ำหรับปี 2556 - 2560
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี

รายได้รวม

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
500,000

33,136
30,000

496,773

400,000
20,000

307,281

300,000

254,555

10,000

178,344 162,679

200,000

1,850

2,155

0

2556 2557

100,000
-10,000

0

2556 2557 2558 2559

2558 2559 2560
-9,858

2560

-13,748

สินทรัพย์รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)
240,000

231,419
230,000
350,000

306,042

220,000

300,000
250,000

246,108

238,617 229,545 232,379

200,000

210,000

206,022
201,005

200,000

203,061

196,163

150,000
190,000

100,000
0

180,000

2556 2557 2558 2559
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2560

2556 2557 2558

2559

2560

REVENUE COMPARISONS 2017
( Revenue Structure )

Digital
service

Expo and
event

50%

29%

Expo and
event

Digital
service

60%
20%
2016
20%

2017

21%
Media and
content

Media and
content

FINANCIAL COMPARISON FOR THE 2013 - 2017
Total Revenue

Net Profit (Loss) after Tax
( Unit: Thousand Baht )

( Unit: Thousand Baht )

33,136
500,000

30,000

496,773
400,000

20,000

307,281

300,000

10,000

254,555
200,000

178,344 162,679

1,850
0

100,000

2013 2014

-10,000

2015 2016 2017
-9,858

0

2013 2014 2015 2016

2,155

-13,748

2017

Equity

Total Assets

( Unit: Thousand Baht )

( Unit: Thousand Baht )

240,000

231,419
230,000
350,000

306,042

220,000

300,000

246,108

250,000

238,617 229,545 232,379

200,000

210,000

206,022

201,005 203,061
196,163

200,000

150,000
190,000

100,000
0

180,000

2013

2014

2015

2016

2017

2013 2014

2015

2016

2017
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

( หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
2559
2558
ฐานะทางการเงิน
• สินทรัพย์หมุนเวียน
• สินทรัพย์รวม
• หนี้สินหมุนเวียน
• หนี้สินรวม
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
• ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

150.48
232.38
21.53
29.32
203.06
116.50

142.63
229.55
022.90
028.54
201.01
116.50

134.59
238.62
033.29
042.45
196.16
116.50

ผลการด�ำเนินงาน
• รายได้รวม
• รายได้จากการขายและบริการ
• ต้นทุนขายและบริการ
• ก�ำไรขั้นต้น
• ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนภาษี
• ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส�ำหรับปี

162.68
161.27
121.05
40.22
002.16
2.77
2.16

178.34
176.84
129.66
047.18
0 5.66
001.67
001.85

307.28
306.00
266.19
39.80
(11.82)
(11.35)
(9.86)

อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น (%)
• อัตราส่วนก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ จากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (%)
• อัตราส่วนก�ำไร(ขาดทนุ)สุทธิ (%)
• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
• อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

024.94
1.32
1.32
0.93
1.07
6.99
0.14

026.68
3.17
1.00
0.79
0.93
6.23
0.14

0 13.01
(3.85)
(3.02)
(4.07)
(4.90)
4.04
0.22

ข้อมูลต่อหุ้น
• ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
• จ�ำนวนหุน้ สามัญ - ทุนทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้ว (ล้านหุน้ )
• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
• มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

0.005
466.00
0.44
0.25

0.004
(0.021)
466.00
466.00
0.43		 0.42
0.25
0.25
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

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

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
2. ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาด
3. ธุรกิจบริการดิจิทัล
0107553000051
+66 (0) 2642 3400
+66 (0) 2641 2331
www.arip.co.th, www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 บาท
116,500,000 บาท
0.25 บาท
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 466,000,000 หุ้น

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-mail address
ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดและจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว

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

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

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการบริหาร/ ผู้อำ� นวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
กรรมการบริหาร/ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
E-mail address
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นายธนิต แกล้วเดชศรี
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
นางสาวแอน เสียงสมบัติดี
tarip@arip.co.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่
รวมทั้งเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา และบริการทางการสื่อสารการตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ

• ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ ไอซีที การศึกษา และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
• พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ให้บริการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความ
เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการผลิตคอนเทนต์
		 บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตเนือ้ หา (Content Provider) ด้านบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ไอซีที
การศึกษา และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจในรายอุตสาหกรรม ส�ำหรับกลุ่ม
ผูบ้ ริหาร เจ้าของกิจการ และเนือ้ หาในเชิงกว้าง หรือภาพรวมส�ำหรับผูอ้ า่ นทัว่ ไป เพือ่ ให้กา้ วทันกับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัฒน์
	

2. ด้านสื่อ
		 บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำด้านสื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยน�ำเสนอเนื้อหาที่ผลิตขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งานนิทรรศการ
สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	

3. ด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
		 บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ด้านการให้บริการสือ่ สารทางการตลาดทีค่ รบวงจร เพือ่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
และการเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงกว้ า ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางการตลาด การฝึ ก อบรมการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรม
การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
4. ด้านการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล

		 บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาซอฟต์แวร์ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นแพลตฟอร์ม เครือ่ งมือ และแอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการสื่อสารรูปแบบการตอบสนอง 2 ทาง
ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้บริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาสื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่
อย่า งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่คอนเทนต์ และส่งเสริมธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดอีกด้วย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

		 บริษัทผลิต จ�ำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณา
บนสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหา
ด้ า นธุ ร กิ จ และการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1.1 	สื่อทางด้านธุรกิจ
1.1.1 นิตยสาร “Business+” นิตยสารเชิงวิเคราะห์
เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด
รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์
ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึง
กลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
		 กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ อ ่ า น-ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
องค์ ก รทั้ ง ด้ า นบริ ห ารจั ด การ การตลาด และกลยุ ท ธ์
อ งค์ ก ร รวมไปถึงผู้บริหารระดับกลางที่เตรียมก้าวสู่ระดับ
สูงต่อไป
		ผู ้ ล งโฆษณา-องค์ ก รที่ ต ้ อ งการเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร สินค้า
หรือบริการไปยังกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย
		 รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการ
โ ฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ�ำหน่ายนิตยสาร รวมถึง
การต่อยอดไปยังหนังสือฉบับพิเศษ และงานสัมมนา
1.1.2 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี
		 • “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนังสือ
ทีร่ วบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของ
ประเทศจ�ำนวน 1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผล
ตอบแทนสูงสุด (Top Gain) และต�ำ่ สุด (Top Loss)ในแต่ละ
อุตสาหกรรมและการจัดอันดับ 50 บริษทั สูงสุด (Top 50) ของ
ประเทศไทยทัง้ ในแง่การเติบโตของรายได้ ผลก�ำไร และอัตรา
ผลตอบแทน
		 กลุม่ เป้าหมาย: ผู ้ อ ่ า น-ผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับ
กลาง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาดของ
องค์กร
		ผู ้ ล งโฆษณา-องค์ ก รที่ ต ้ อ งการเสริ ม สร้ า ง
ภ าพลักษณ์ หรือหน่วยงานที่ต้องการน�ำเสนอสินค้าหรือ
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บ ริการไปยั ง องค์ ก รเป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของ
องค์ กรที่ มี รายได้สูงสุดจากการด�ำเนินธุรกิจของประเทศ
และบริษัทที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ตามล�ำดับ
		 รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจ�ำหน่ายหนังสือ
		 • “Business+ Universities” เป็นหนังสือทีร่ วบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล
และเอกชนทุกแห่งในประเทศไทย พร้อมบทสัมภาษณ์
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ก�ำลังเลือกสถานศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการสอบ
คัดเลือก และ Top 100 คณะยอดนิยม รวมถึงตารางคณะ และ
สาขาวิชาที่ได้เปิดสอนในสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
		 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อ่าน-นักเรียนและผู้ปกครอง
ทีต่ อ้ งการศึกษาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา
		ผู ้ ล งโฆษณา-มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
เฉพาะทาง สถาบันการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูล
ทางเลือกให้แก่ผอู้ า่ นทีต่ อ้ งการข้อมูลเพือ่ คัดเลือกแนวทาง
ในการศึกษาต่อ
		 รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจ�ำหน่ายหนังสือ
		 • “Business+ Top Insurance” เป็นหนังสือที่
ร วบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
พร้อมบทสัมภาษณ์วสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารบริษทั ประกันภัย
ชัน้ น�ำ เพือ่ เป็นข้อมูลให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงความส�ำคัญของการ
ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย และสามารถเลือกประกัน
ที่ตรงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว
		 กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ อ ่ า น-บุ ค คลทั่ ว ไปผู ้ ส นใจ
ทีต่ อ้ งการข้อมูลเกีย่ วกับการประกันภัย เพือ่ เป็นแนวทางใน
การเลือกแบบประกันส�ำหรับตนเองและครอบครัว รวมถึง
ผู ้ ที่ ต ้ อ งการหาแนวทางในการลดความเสี่ ย งทางด้ า น
สุขภาพ และด้านการเงิน
		ผู ้ ล งโฆษณา-บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกัน
วินาศภัย สถานพยาบาล รวมถึงสถาบันการเงิน

		 รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจ�ำหน่ายหนังสือ
1.1.3 งานสัมมนา และงานมอบรางวัล
		 • กองบรรณาธิการ Business+ ได้กลั่นกรอง
และจัดให้มงี านสัมมนาเพือ่ น�ำเสนอเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานผู้อ่าน เป็นการขยาย
ขอบเขตธุรกิจนอกเหนือจากบนสิง่ พิมพ์มาสูง่ านกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรและกิจการต่าง ๆ ได้พบ
ปะกัน รวมถึงได้พบปะกับผูใ้ ห้บริการทางธุรกิจหลากหลาย
ด้านที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
		 กลุม่ เป้าหมาย : กลุม่ ผูอ้ า่ นนิตยสาร ผูบ้ ริหารระดับสูง
และระดับกลางขององค์กรในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ
		 รูปแบบรายได้ : รายได้มาจากผูส้ นับสนุนการจัดงาน
		 • งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY
A WARDS” จากการสัมภาษณ์และน�ำเสนอเนื้อหาของ
ผู้บริหารองค์กรชั้นน�ำของประเทศ ท�ำให้บรรณาธิการ
เ กิดความประทับใจในวิธีคิดและกลยุทธ์ของผู้บริหารที่
ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ จึงน�ำไปสู่การค้นหา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นน�ำ ด้วยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ก่อให้เกิดงาน “THAILAND TOP
COMPANY AWARDS” เริ่ ม ต้ น มาตั้ ง แต่ ปี 2556 เพื่ อ
คัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านผลการด�ำเนินงาน
ความใส่ ใ จต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมาภิ บ าล
สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
		 กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรที่มีผลการด�ำเนินงานที่
ดีเยี่ยม และมีการด�ำเนินงานที่โดดเด่นในทุกอุตสาหกรรม
		 รูปแบบรายได้ : รายได้มาจากผูส้ นับสนุนการจัดงาน
		 • งานมอบรางวั ล “THAILAND TOP SME
AWARDS” จากการที่บรรณาธิการได้มีโอกาสสัมภาษณ์
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และจาก
ความส�ำเร็จของงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS”
ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลส�ำหรับองค์กรชั้นน�ำของประเทศ
กองบรรณาธิการจึงได้ต่อยอดมาสู่งานมอบรางวัลส�ำหรับ
องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อน�ำเสนอศักยภาพ
ขององค์กรเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ
		 กลุม่ เป้าหมาย : องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีผลการด�ำเนินงานทีด่ เี ยีย่ ม และมีการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น
		 รูปแบบรายได้ : รายได้มาจากผูส้ นับสนุนการจัดงาน

1.2 สื่อทางด้านเทคโนโลยี
1.2.1 COMTODAY จากจุ ด เริ่ ม ต้ น นิ ต ยสารไอซีที
รายปักษ์ชั้นแนวหน้า น�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร การแนะน�ำ
อุปกรณ์เทคโนโลยี และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ รวมทั้งทิป
และเทคนิคในการใช้งาน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตใน
ยุคดิจิทัล และเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล
และ IOT ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ตั้งแต่
เดื อ นมกราคม 2561 เป็ น ต้ น ไป เนื้ อ หาทั้ ง หมดจะ
ถู ก น�ำเสนอผ่านช่องทาง www.aripFan.com ซึง่ เป็นแหล่ง
ข้อมูลความรูท้ างด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
ที่ด�ำเนินงานมานานกว่า 10 ปี และมีคนติดตามมากกว่า
1 แสนคนต่ อ เดื อ น นอกจากนี้ ยั ง มี สื่ อ สั ง คมออนไลน์
ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน อาทิ
		 • Facebook : www.facebook.com/aripfan
		 • Twitter : @aripfan
		 • YouTube : ARIP Official
		 กลุ ่ ม เป้ า หมาย : คนทั่ ว ไปที่ ส นใจในเรื่ อ งของ
เทคโนโลยี ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อาทิ Notebook,
Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber Security
พร้ อ มการน� ำ ไปใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ้ ม ค่ า
และปลอดภัย
		 ผู ้ ล งโฆษณา : บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการเสริม
สร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
ไปยังกลุ่มเป้าหมายบนสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
		 รู ป แบบรายได้ : รายได้ ม าจากการให้ บ ริ ก าร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การรีวิวสินค้าและบริการ รวมถึง
การต่อยอดไปยังกิจกรรมพิเศษที่ใช้ฐานของสมาชิก
1.2.2 ELEADER จากนิตยสารรายเดือนที่วิเคราะห์
เจาะลึกเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระบบไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร
รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวโน้มอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั่ ว โลก รวมถึ ง บทความจากคอลั ม นิ ส ต์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เหมาะส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารด้านไอซีที
ในองค์กร และเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล
และ IOT ที่ ต ้ อ งการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดเวลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการย้ายไป
น� ำ เสนอเนื้ อ หาสาระผ่า นทาง www.theeleader.com
และ www.facebook.com/eleaderfanpage เพื่ อ ให้
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ผู้บริโภคได้เนื้อหาสาระข้อมูลปัจจุบัน และสามารถน�ำไป
ใช้ในการบริหารธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
		 กลุ ่ ม เป้ า หมาย : ผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการติดตามข้อมูล
ที่ทันสมัย และการวิเคราะห์ในส่วนของเทคโนโลยีระดับ
องค์กร เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองตามเป้า
หมายของธุรกิจหรือองค์กร
		 ผูล้ งโฆษณา-บริษทั หรือองค์กรทีต่ อ้ งการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยัง
กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลส่ ว นงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
		 รูปแบบรายได้ : มาจากการให้บริการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัมมนา และบริการจัดงาน
สัมมนาให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2.3 COMMART (www.commartthailand.com
และ www.facebook.com/commartthailand) สือ่ ออนไลน์
ของงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นน�ำ “คอมมาร์ต” ที่บริษัทจัด
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ สารกิ จ กรรมกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคใน
การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล รายละเอียดการจัดงาน โปรโมชัน
ไฮไลต์ และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายในงาน รวมถึ ง รายชื่ อ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
แสดงในงาน
		 กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไปที่สนใจสินค้าไอทีที่
ต้องการข้อมูลของการจัดงาน รายละเอียดและโปรโมชัน
ของสินค้าภายในงาน Commart และกลุม่ กิจการผูอ้ อกบูธ
ที่ต้องการข้อมูลการจัดงานทั้งหมด

2. ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร ประกอบด้วย

2.1 งานแสดงสินค้าไอซีที ภายใต้ชอื่ งาน “COMMART”
ปัจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งต่อปี
2.2 รั บ จั ด การและบริ ห ารงานแสดงสิ น ค้ า งาน
นิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่
จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหาร
งานจนส�ำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์
ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
2.3 รับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบ
วงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน
กลยุทธ์ ไปจนถึงการประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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ทางการตลาด โดยอาศัยความเชีย่ วชาญในการผลิตเนือ้ หา
คอนเทนต์ การสร้างสรรค์สื่อ ฐานข้อมูลผู้บริโภค และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงาน
นิทรรศการ
		 กลุ่มเป้าหมาย : งาน COMMART- สินค้าแบรนด์
เทคโนโลยี หรือบริษัทที่ต้องการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์สกู่ ลุม่ ผูเ้ ดินงาน ซึง่ สนใจในเรือ่ ง
เทคโนโลยีและการซือ้ สินค้าเทคโนโลยีไปใช้งานทัง้ ในส่วน
บุคคลและส่วนธุรกิจ
		 การจัดงานทั่วไป-หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
ต้องการจัดงานนิทรรศการ หรือสัมมนา
		 รูปแบบรายได้ : COMMART มาจากการให้เช่า
พื้นที่เปล่าหรือบูธส�ำหรับการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และจัดจ�ำหน่ายสินค้า ตลอดจนผูส้ นับสนุนงานและบริการ
เสริมอื่น ๆ
		 การจัดงานทั่วไป มาจากค่าบริหารจัดการงาน

3.ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วย

		 3.1 ธุรกิจการให้บริการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั ครบ
วงจร (Digital Marketing Service)
		 บริษัทให้ค�ำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ไปจนถึง
บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การตลาด
สมัยใหม่ของลูกค้าองค์กรทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว เริม่ ตัง้ แต่การวางกลยุทธ์สอื่ ออนไลน์ทงั้ ในส่วนทีล่ กู ค้า
เป็นเจ้าของ (Owned Media) เช่น Website, Mobile
Application การสร้างคอนเทนต์ที่ท�ำให้เกิดการพูดถึง
(Viral Marketing) สือ่ ทีเ่ กิดจากการบอกต่อ (Earned Media)
และสื่อที่เกิดจากการซื้อ (Paid Media) เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมาย เช่น Email, SMS, Call Center, Social Media
Marketing (Facebook, Instagram), Search Engine
Marketing (Google Adwords, GDN) และ Social Listening
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อน�ำไปสู่
การท�ำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
		 กลุ ่ ม เป้ า หมาย : องค์ ก ร หรื อ เอเจนซี่ โ ฆษณาที่
ต้องการท�ำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล
		 รู ป แบบรายได้ : ค่ า ที่ ป รึ ก ษา ค่ า บริ ห ารจั ด การ
สั ญ ญาบริ ก ารระยะยาว หรื อ รายได้จากการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดตามความต้องการของลูกค้า

3.3 ธุรกิจบริการการฝึกอบรมออนไลน์ ( E-leaning)
ส�ำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
บุคลากร เป็นโซลูชนั ทีป่ ระกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรม
ออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี โดยรวมเอาระบบการ
ประเมินผล ความสามารถการสร้างเส้นทางการเรียนตาม
สมรรถนะของบุ ค ลากรตามต� ำ แหน่ ง ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบบริหารงานบุคคล
สื่อการสอนและคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการน�ำ
เสนอแบบผสมผสานของสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีความ
ร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ
		 กลุม่ เป้าหมาย : องค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ที่ต้องการระบบพัฒนาบุคลากร
		 รูปแบบรายได้ : รายได้จาการให้บริการรายปี

3.2 ธุ ร กิ จ แพลตฟอร์ ม ชั้ น หนั ง สื อ มั ล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia e-Bookshelf) เป็นรูปแบบการให้บริการ
ด้านดิจิทัลส�ำหรับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี ที่สามารถรวมไฟล์
ภาพเคลือ่ นไหว เสียง วิดโี อ แอนิเมชัน ตลอดจนกระจายให้
ถึงผู้บริโภคผ่านทางอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ตโฟน และ
แท็บเล็ต เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัล
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
		 กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่
ต้องการจัดการระบบข้อมูล และต้องการลดการใช้งาน
เอกสาร
		 รูปแบบรายได้ : รายได้จากการให้บริการรายปี

โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้

2560

2559

ล้านบาท

ร้อยละ

33.78
81.09

20.77
49.85

36.23
105.61

20.32
59.22

40.39
163.46

13.14
53.20

46.36
161.27

28.52
99.13

35.00
176.84

19.63
99.16

102.15
306.00

33.24
99.58

1.41

0.87

1.50

0.84

1.28

0.42

162.68

100.00

178.34 100.00

307.28

100.00

1. สื่อและคอนเทนต์
2. การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
และการจัดประชุมสัมมนา
3. บริการดิจิทัล
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งหมด

ล้านบาท ร้อยละ

2558

ล้านบาท ร้อยละ

เหตุการณ์สำ� คัญของบริษัท
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2553
		
		
พ.ศ. 2554  
พ.ศ. 2555
		
		
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
		
		
		
พ.ศ. 2560
		
		

ก่อตั้งบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จ�ำกัด
ด�ำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์
พับลิเคชัน จ�ำกัด เป็น บริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) และเข้าท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2553
เปิดตัว ดิจิทัลแมกกาซีนเล่มแรกของบริษัท “COMTODAY”
- เปิดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance
- รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
จัดงาน Thailand Top Company Award เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น
- เปิดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึง
การวิเคราะห์ และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
- เปิดใช้บริการโซเชียลมีเดีย facebook: aripFan, Twitter: ariptoday เพื่อเป็นการรวมพลังสื่อด้านไอซีที
คอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการเผยแพร่
พัฒนา “WISIMO” eLearning Solution ทั้งระบบการบริหารการเรียนรู้ และเนื้อหาบทเรียนที่น�ำไปใช้
งานได้ จ ริ ง ส� ำ หรั บ องค์ ก รที่ ต ้ อ งการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ ความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

029

ปัจจัยความเสี่ยง
		 ปัจจุบนั บริษทั มีปจั จัยความเสีย่ งทัง้ จากภายในและ
ภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการ
ประเมินความเสีย่ งและแผนบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นที่
บริษทั มิได้จดั เป็นความเสีย่ งทีไ่ ม่มนี ยั ส�ำคัญ หรือเป็นความ
เสี่ยงที่บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยมีปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยงทางตรง
1.1 ความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล
		 บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ เนือ่ งจากเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร อี ก ทั้ ง ความช� ำ นาญและเชี่ ย วชาญ
ในด้านพัฒนาและจัดท�ำเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลด้านธุรกิจ
การตลาด และไอซีที (ICT) ตลอดจนการพัฒนาบริการ
ด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของบุคลากรจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ และเป็น
ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
		 แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้วางแผนการ
บริหารความเสี่ยงด้านทรั พ ยากรบุ ค คล โดยการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มใน
การท� ำ งานที่ ดี ทั้ ง ทางกายภาพ การสร้า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
และแรงจูงใจในการท�ำงาน การส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ จู ง ใจให้ บุ ค ลากรของ
บริ ษั ท ท� ำ งานกั บ บริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
การก�ำหนดแผนการเติบโตทางอาชีพของบุคลากร เพื่อ
สร้างความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถทดแทนงานได้ในทุกระดับ เพื่อบริษัทสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
1.2 ความเสีย่ งทางด้านการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค
		 ปั จ จุ บั นความก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยี ส มั ยใหม่
ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคสื่อสมัยใหม่ ส่งผลให้มีการ
บริโภคสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม บริษทั
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานกับ
สือ่ สมัยใหม่ เพือ่ สร้างการเข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกกลุม่ อย่างไรก็ดี
สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีความน่าเชื่อถือและจับต้องได้มากกว่า
ในมุมมองของผู้ลงโฆษณาในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
		 แผนการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญ
กับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จึงมุง่
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเพื่อเข้าถึง
กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเปลี่ยน
กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยุ ติ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิมพ์
บางฉบับ และเปลีย่ นเป็นหนังสือฉบับพิเศษทีเ่ จาะลึกเนือ้ หา
เฉพาะด้าน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้อา่ นที่ชัดเจนและวางแผง
ได้ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา
		 น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด ้ จั ด ท� ำ นิ ต ย ส า ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ ออนไลน์ เพื่ อ รองรั บ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกระแสนิยมด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้บริษทั ต้องพัฒนารูปแบบ
การน�ำเสนอเนื้อหาให้มีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความสนใจ
ของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการพัฒนาต่าง ๆ เพือ่ ให้
เกิดความหลากหลายในการให้บริการของสือ่ ในหลาย ๆ ด้าน
		 ด้านธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไอซีที บริษัทได้
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ โดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการ
ร่วมจัดงาน เพื่อสร้างความแตกต่าง สีสัน และดึงดูดลูกค้า
กลุม่ ใหม่ ส่งผลให้ยอดขายและผูเ้ ข้าชมงานให้เพิม่ มากขึน้
1.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในสื่อสมัยใหม่
		 ปัจจุบนั รูปแบบของสือ่ โฆษณามีการเปลีย่ นแปลง
ถึงแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้ายังมีการโฆษณาใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็ให้ความส�ำคัญกับรูปแบบ
สื่อโฆษณาใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และ
สื่ อ ออนไลน์ นอกจากนี้ การแข่ ง ขั น ในสื่ อ ที วีดิ จิ ทัล ก็มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วในรอบ 2-3 ปีที่ผา่ นมา ส่งผลให้
ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อเดิมถดถอยลง
		 แผนการบริหารความเสีย่ ง : ถึงแม้วา่ สือ่ สมัยใหม่จะ
เป็นความเสี่ยงกับสื่อเดิมของบริษัท แต่บริษัทได้ใช้โอกาส
จากการให้บริการด้านการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อผนวกรวมสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่เข้าด้วยกัน ท�ำให้
บริษัทมีสื่อที่ครบวงจรกว่าเดิม โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์
ในการขยายตลาดของสื่อออนไลน์มากขึ้น

1.4 ความเสีย่ งจากความสะดวกและสภาวะการไม่มี
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางการค้า
		 ด้วยรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ ท�ำให้ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติตัวเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนเดียว
หรือคณะบุคคลใด ๆ โดยที่สื่อเหล่านั้นสามารถน�ำเสนอ
เนื้อหาได้ตรงใจผู้บริโภค ก็อาจได้รับความนิยมจากทั้ง
ผู้อ่าน และดึงดูดผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุนได้ ท�ำให้เกิด
เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท
		 แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทตระหนักถึง
ความง่ายในการเป็นคู่แข่งทางการค้าส�ำหรับสื่อยุคใหม่
เพราะไม่วา่ บุคคลใดก็สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ได้ แต่สงิ่ หนึง่
ที่ มี ผ ลต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคคื อ ความเชื่ อ มั่ น และความถู ก ต้ อ ง
เนือ่ งจากบริษทั เป็นองค์กรทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือจึงต้องรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่เสนอ ดังนั้น เนื้อหาที่บริษัทได้น�ำเสนอจึงต้องผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค
1.5 ความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของสถานที่จัด
งานแสดงสินค้า
		 ส�ำหรับธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า สถานที่จัดงาน
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนและความส�ำเร็จของ
งานแสดงสินค้า โดยงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท
จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นท�ำเล
ทีเ่ หมาะสม ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
ใต้ดิน (MRT) พื้นที่ในการจัดงานกว้างขวาง โดยบริษัทจะ
ท�ำการตกลงและวางแผนการจัดงานทัง้ ปีกบั ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ แต่สัญญาเช่าจะเป็นสัญญาต่อครั้งของ
การจัดงาน ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยง หากเกิ ด
เหตุการณ์ที่ท�ำให้บริษัทไม่สามารถเช่าพื้นที่หรือ การปรับ
ราคาค่าพื้นที่โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
		 แผนการบริหารความเสี่ยง : ถึงแม้บริษัทจะเลือก
สถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้าทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
มาตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้จัดหาสถานที่
ส�ำรองเพื่อจัดงานในพื้นที่อื่น อาทิ ศูนย์การประชุมไบเทค
บางนา, ศู น ย์ ก ารประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี โดย
พิจารณาถึงขนาดพื้นที่ ความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า
สามารถลดความเสี่ยงเรื่องนี้ได้

1.6 ความเสี่ ย งจากการใช้ แ พลตฟอร์ ม สั ง คม
ออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมนโยบายได้
		 เนือ่ งจากความนิยมของสือ่ สังคมออนไลน์สมัยใหม่
ต่าง ๆ ท�ำให้เกิดช่องทางใหม่ในการสือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ของผู้ลงโฆษณา แต่ช่องทางดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มที่
บริษทั ไม่ได้เป็นเจ้าของ จึงไม่สามารถก�ำหนดหรือควบคุม
นโยบายต่าง ๆ ได้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนโยบายทีเ่ กิดขึน้ อาจ
กระทบต่อต้นทุนการบริหารสื่อของผู้ลงโฆษณา
		 แผนบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ ง
ดังกล่าว จึงสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่บริษัทไม่ได้
เป็นเจ้าของตลอดเวลา เพือ่ ปรับรูปแบบเนือ้ หาให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ลดผลกระทบต่อต้นทุนการบริหารสือ่
ให้มากที่สุด รวมไปถึงน�ำเสนอสื่อที่หลากหลายให้กับผูล้ ง
โฆษณา เพือ่ ตอบสนองความต้องการและกระจายความเสีย่ ง
ไม่ให้ขึ้นอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางอ้อม
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
		 เนือ่ งจากบริษทั ประกอบธุรกิจด้านสือ่ โดยเนือ้ หาทีใ่ ช้
ในการผลิตสือ่ มาจากการแหล่งข่าว หนังสือ และบทความ
ที่เขียนโดยกองบรรณาธิการและนักเขียนอิสระ รวมทั้ง
การแปลจากบทความต่างประเทศ ท�ำให้อาจมีความเสีย่ ง
จากการถูกฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
บทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
		แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจัดท�ำ
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพือ่ เป็น
กรอบให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ และมีการจัดฝึกอบรม โดยเชิญ
วิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมาให้ความรูแ้ ก่กองบรรณาธิการ
เพื่อให้ทราบความเสี่ยง รวมถึงกรณีที่อาจเข้าข่ายการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือหมิ่นประมาท เพื่อเป็นการป้องกันใน
ระดับหนึง่ ส�ำหรับนักเขียนอิสระ บริษทั มีการระบุในสัญญา
ทีน่ กั เขียนอิสระจะต้องยืนยันว่า ผลงานของตนมิได้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด และหากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดขึน้ ผูเ้ ขียนจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าเสียหายเอง นอกจากนี้
บริษัทยังได้ซื้อประกันภัยทางวิชาชีพ เพื่อลดผลกระทบ
หากโดนฟ้องร้อง
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2.2 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยส�ำคัญ
		ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29
ธันวาคม 2560 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ประกอบด้วยนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
44.28 ซึ่งจะท�ำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมายก�ำหนด
หรือข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิอ์ อกเสียง เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สามารถใช้
เสียงซึง่ เกินกว่าร้อยละ 25 ส�ำหรับการใช้สทิ ธิใ์ นการคัดค้าน
ในมติต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุล
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
		 นอกจากนี้ บริษทั แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทอี ี แอลทีดี
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.05 (รายละเอียดหน้า 33) ทั้งนี้
หากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สองรายซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์มกี ารออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะมี
สิทธิ์ออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 64.33 ซึ่งจะท�ำให้
ผูถ้ อื หุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ได้เกือบทุกเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้อง
ใช้ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ยกเว้ น เรื่ อ งที่
กฎหมายก�ำหนดหรือข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้
รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ของบริษทั จึงมีความเสีย่ ง จากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระเข้ามาท�ำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองมิให้เกิดรายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากการจลาจล และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

		 การจลาจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่
ไม่สามารถก�ำหนดหรือคาดการณ์ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อย่างไรก็ดี ถ้ามีการเตรียมพร้อมและวางแผนล่วงหน้า
อาจสามารถหาวิธีลดความรุนแรง หรือบรรเทาผลกระทบ
และความสูญเสียที่จะเกิดได้
		 แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้จัดท�ำแผน
ด�ำเนินธุรกิจในภาวะฉุกเฉินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยแผนระยะสั้นคือการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส�ำรอง
ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทได้ ส่วน
แผนระยะยาวนั้น บริษัทได้ลงทุนในระบบไอซีทีส�ำหรับ
การส�ำรองข้อมูลของบริษทั ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ณ ที่ท�ำการของบริษัท จะสามารถย้ายการท�ำงานไปยัง
สถานที่อื่น และปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ทันที

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
มินทร์ อิงค์ธเนศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

35.67%
แอพซีลอน เวนเจอร์ส

44.28%

20.05%

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *
3. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
4. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์
5. นางยุวดี จอมพิทักษ์
6. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล
7. นายศุภชัย อังศิริกุล
8. นายสาธิต เชียงทอง
9. นางสาวอัญชลี วรรณวิทยาภา
10. นายวีรภัทร อาภาวุฒิชัย
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

206,338,000
93,432,000
12,500,000
7,500,000
6,700,000
3,117,500
3,060,000
2,759,000
1,930,000
1,835,000
126,828,500

44.28
20.05
2.68
1.61
1.44
0.67
0.66
0.59
0.41
0.39
27.22

466,000,000

100.00

* คัสโตเดียน ของ บริษทั แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทอี ี แอลทีดี ซึง่ ถือหุน้ โดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ("Keppel T&T")
ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิจ�ำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทต่อไป
ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
สรรหา และ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายผลิตสื่อ
ธุรกิจ

034

ฝ่ายกิจกรรม
และงานแสดง
สินค้า

ฝ่ายสื่อ
ไอซีที
ฝ่ายกลยุทธ์
และสนับสนุน

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่าย
ครีเอทีฟ

ฝ่ายบริการ
ดิจิทัล
ฝ่ายบัญชี
การเงิน
และบริหาร
งานบุคคล

กรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ต�ำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมนู เลียวไพโรจน์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นางเอื้อมพร ปัญญาใส
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายปฐม อินทโรดม
กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล
1. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

การด�ำรงต�ำแหน่ง
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

เลขานุการบริษัท นายชาญชัย บุณยสุรกุล
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นางเอื้อมพร ปัญญาใส หรือ นายประยูร รัตนไชยานนท์
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส�ำหรับปี 2560
จ�ำนวน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดประชุมต่อปี
รายชื่อ
(จ�ำนวน 9 ท่าน)
(จ�ำนวน 3 ท่าน)
คณะกรรมการ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
4/4
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
4/4
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
4/4
4/4
3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส
4. นายปฐม อินทโรดม
4/4
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์
4/4
6. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
3/4
4/4
4/4
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
1/3
3/3
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์*
3/4
4/4
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาตอบแทน
(จ�ำนวน 3 ท่าน) 2 ครั้ง

2/2
1/1
2/2

* นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และแต่งตั้งนายปฐม อินทโรดม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุป
อ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญได้ ดังนี ้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ� ำ ปี ภ ายใน 4 เดื อ น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด รอบปี บั ญ ชี
ของบริษัท
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จั ด ให้ มี ก ารท� ำ งบแสดงฐานะทางการเงิ น และ
ั ชี
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบปีบญ
ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
คนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่
อย่ า งใดแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ โดยอยู ่ ภ ายใต้
การควบคุม ของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ�ำนาจ
เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว มีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจหรื อ
อ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�ำนาจให้คณะ
กรรมการบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร ซึง่ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้คณะกรรมการ
บริหารสามารถพิจารณา และอนุมตั ริ ายการทีต่ น หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณา และอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหาร และ
การจั ด การของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่
ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้น แต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ อันได้แก่
เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ
ให้แก่บุคคลอื่น หรื อ การซื้ อ หรื อ การรั บ โอนกิ จ การของ
บริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ น
การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัด
ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด หรื อ เป็ น กรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน
ที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า
หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่
บริษทั ท�ำขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั
หรือบริษัทในเครือ
10.จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ และประเมินผลงานประจ�ำปีของผู้บริหารสูงสุด
(CEO) ขององค์กร

กรรมการอิสระ

		นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดไว้เทียบเท่า

กับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
		 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกทีม่ ี
ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
โดยมีคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด ทัง้ นี้ ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูเ้ กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย
3. เป็ น กรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยจั ด การและ
ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม
4. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ญาติ ส นิ ท หรื อ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง รั บ หรื อ
มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระ
ส�ำคัญกับบริษทั ซึง่ สามารถมีอทิ ธิพลต่อการแสดงความเห็น
ที่เป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน
ของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 		

9. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น หรื อ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั

อ�ำนาจ หน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

		 เพื่ อ ให้ ก ารแบ่ ง แยกอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งการ
ก�ำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษทั แยกจากกัน
อย่างชัดเจน บริษทั จึงก�ำหนดให้ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ตลอดจนมีบทบาทในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับผู้จัดการใหญ่
2. มี บ ทบาทในการควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษทั สนับสนุน
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
5. เป็ น ผู ้ ล งคะแนนชี้ ข าดในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้ง
สองฝ่ายเท่ากัน
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�ำเนินงานเฉพาะ
เรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางเอื้อมพร ปัญญาใส

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่

3. นายธนิต แกล้วเดชศรี

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

4. นายพรชัย จันทรศุภแสง

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทแี ละการจัดงาน

5. นายบุญเลิศ นราไท

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัล

6. นางสาว พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์

กรรมการบริหาร/ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร

		 คณะกรรมการบริ ห ารมี อ� ำ นาจ หน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงานตามปกติ การก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�ำนาจการบริหารต่าง ๆ
ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายทีก่ ำ� หนด โดยสรุปอ�ำนาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญได้ ดังนี้
1. พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีตาม
ที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น และให้ น� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอ�ำนาจอนุมัติที่ได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
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ต�ำแหน่ง

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญ ๆ ที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
		 ทัง้ นี้ อ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึง
การอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะ
กรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อืน่ ใด ขัดแย้งกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดั ง กล่ า วตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท หรื อ กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งก� ำ หนด เว้ น แต่ เ ป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ น
ลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ*

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปฐม อินทโรดม**

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

*   เป็นกรรมการตรวจสอบที่ม่ีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน
** นายปฐม อินทโรดม เข้ารับต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1กันยายน 2560
   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวศดารินทน์ จันทะกุล
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น
(รายไตรมาสและประจ�ำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และ
ระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่
อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และจัดท�ำรายชื่อและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และน�ำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายปฐม อินทโรดม*

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

*  นายปฐม อินทโรดม เข้ารับต�ำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เมื่อวันที่ 1กันยายน 2560
   ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
นางสาวศดารินทน์ จันทะกุล

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา
1.1 ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการ ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา และน�ำเสนอทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
1.3 ให้ ค� ำ ชี้ แ จง และตอบค� ำ ถามใด ๆ เกี่ ย วกั บ
การสรรหากรรมการบริษทั ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามของ
คณะกรรมการบริษัท
1.4 ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การสรรหาตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. การพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่า
ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม ทัง้ ที่ เป็น
รูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
2.3 ให้ ค� ำ ชี้ แ จง และตอบค� ำ ถามใด ๆ เกี่ ย วกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ
คณะกรรมการบริษัท
2.4 ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ หนด
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหากรรมการ

		 บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหา
บุลคลทีม่ ี ความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายด้านอันจะ
ช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่อง
ต่ า ง ๆ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และ
หลักการก�ำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท จากนั้นคณะ
กรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ หากเห็นชอบก็จะ
น�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
		 ทั้งนี้ กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบ
ด้วย นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และ ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

การพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้าที่พิจารณาแนวทาง
การก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยแนวทางก�ำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาถึง

ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ โดยเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กั บ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท
เพื่ อ น� ำ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา จากนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะน�ำ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยจะต้ อ งได้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยประธาน
กรรมการจะก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม อย่างไรก็ดี
กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่ งเข้าวาระการประชุม
ได้ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ ำ� หนด โดยบริษทั ได้จดั เอกสาร
การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สง่ ให้กรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า ซึ่งอ�ำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมบริษัทได้
ก�ำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่าย
มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
จะต้องออกจากทีป่ ระชุม และงดออกเสียงเมือ่ มีการพิจารณา
ในเรื่องนั้น ๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมี
การน�ำเสนอพิจารณาวาระที่ส�ำคัญ เช่น การทบทวนและ
อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจ�ำปี การพิจารณางบการเงินของบริษัท
งบการลงทุน การปรับปรุงระเบียบปฏิบตั งิ านต่าง ๆ การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการใหญ่

ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2560
คณะกรรมการได้ เ ห็ น ชอบให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น เฉพาะ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยเริ่มหลังจาก
การประชุมคณะกรรมบริษัท เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการหรือการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั โดยมีการแจ้งให้
ผู้จัดการใหญ่ทราบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ประเด็นอภิปรายดังกล่าว
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า
ตอบแทนจัดการประชุม 2 ครัง้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการแทน
กรรมการที่ ต ้ อ งออกตามวาระ พร้ อ มพิ จ ารณาค่ าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยส�ำหรับปี 2560 และสรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการที่ ล าออกระหว่ า งปี ตามล� ำ ดั บ
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหาคัดเลือกกรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
กับผลปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยอ้ า งอิ ง กั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เห็นชอบ
แต่งตัง้ กรรมการทีล่ าออกตามวาระ และตามรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 โดยค่าตอบแทนมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรวม ( บาท / ปี )
ปี 2560
ปี 2559

2,420,000

2,639,000

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

20,000

381,500

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส (3)

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

20,000

20,000

4. นายประยูร รัตนไชยานนท์

กรรมการ

260,000

260,000

5. นายปฐม อินทโรดม (4)

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

260,000
34,667
-

260,000
-

6 ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (5)

กรรมการ

15,000

15,000

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ (1)

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ (2)
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ชื่อ - สกุล
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
8. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (6)
9. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ

รวม

ค่าตอบแทนรวม ( บาท / ปี )
ปี 2560
ปี 2559

ต�ำแหน่ง

260,000
กรรมการอิสระ
360,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
5,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
165,000
กรรมการตรวจสอบ/
160,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5,000
255,000
กรรมการอิสระ
240,000
กรรมการตรวจสอบ/
5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4,484,667

260,000
360,000
5,000
260,000
240,000
5,000
260,000
240,000
5,000
5,210,500

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 5,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท
(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ขอลดเงินเดือนลง จากเดิมเดือนละ 273,000 บาท ลงเหลือ 200,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
		 เป็นต้นไป
(2) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ขอรับเงินเดือน 120,500 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงมีนาคม 2559
		 และขอไม่รับเงินเดือนตั้งแต่เมษายน 2559 เป็นต้นไป
(3) นางเอื้อมพร ปัญญาใส เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัท
(4) นายปฐม อินทโรดม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั จนเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 		
		 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560
		 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
(5) ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
(6) นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่
		 1 กันยายน 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดกรอบแนวทางการก�ำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึน้ เงินเดือนประจ�ำปีและ
โบนัสของผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหาร สอดคล้องตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การใหญ่
จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับ
ผลการด�ำเนินงาน ตาม KPI ทีก่ ำ� หนดทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั
จะเป็นผูป้ ระเมินผลการท�ำงานของผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำหรับผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การใหญ่จะเป็นผูพ้ จิ ารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
รายบุคคล โดยก�ำหนดเป้าหมายและ KPI อย่างชัดเจน รวมถึง ความรับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผน มอบหมาย
ติดตามงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการพัฒนาทีมงาน และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ค่าตอบแทนรวมของผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกรายใน
รูปตัวเงิน ในปี 2560 มีดังนี้
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ*
*
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ปี 2560
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงิน
(บาท/ปี)

6

7,881,129

ปี 2559
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน
(บาท/ปี)

6

7,000,019

สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ปี 2560 จ�ำนวน 6 ราย เป็นเงิน 254,097 บาท และในปี 2559 		
จ�ำนวน 5 ราย เป็นเงิน 248,249 บาท
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 72 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจ�ำ
จ�ำนวน 72 คน และพนักงานชั่วคราว - คน ดังนี้
ฝ่าย

พนักงานประจ�ำ
( คน )

พนักงานชั่วคราว
( คน )
-

รวม
( คน )

-

8
11

5

ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน

5

ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
ฝ่ายครีเอทีฟ

8
11

ฝ่ายผลิตสื่อและคอนเทนต์

15

-

ฝ่ายบริการดิจิทัล

18

-

18

1

1

14

-

14

72

-

72

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารงานบุคลล

รวม

15

ข้อพิพาทด้านแรงงาน - ไม่มี ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยบริษัทได้น�ำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัส
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้กบั พนักงาน เช่น ค่าตอบแทนการขาย (Commission, Incentive) ค่าประกันสุขภาพหมู่ ค่าตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี ค่าประกันวิชาชีพ เป็นต้น
ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปตัวเงิน
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจากการปรับ
โครงสร้าง และสวัสดิการ*
*

ปี 2560
จ�ำนวนราย
จ�ำนวนเงิน
(บาท/ปี)

72

36,227,406

ปี 2559
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนราย
(บาท/ปี)

78

40,505,140

สวัสดิการ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในปี 2560 จ�ำนวน 59 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 839,159 บาท และในปี 2559
จ�ำนวน 71 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 889,075 บาท
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม�ำ่ เสมอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และ
ความช�ำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานในทุ ก ระดั บ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร
สามารถพัฒนาความรูค้ วามช�ำนาญจากการปฏิบตั งิ านจริง
(On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้า
งานในแต่ละสายงานท�ำหน้าทีฝ่ กึ สอนงานในสายงานนัน้ ๆ
รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของ
บริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติม
แก่พนักงานอยู่เป็นประจ�ำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงาน
และผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและ
สัมมนาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของแต่ละฝ่าย

044

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

เป็นการเพิม่ เติม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายจัดส่งพนักงาน
ไปทั ศ นศึ ก ษาดู ง านในต่ า งประเทศ เพื่ อ น� ำ เทคโนโลยี
วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการด�ำเนินงานของ
บริษัทให้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
บริ ษั ท ได้ จั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ ร องรั บ การ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมสื่อ โดยจัดให้มีการอบรมทางด้านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรม
และสัมมนาทั้งภายในและภายนอกส�ำนักงาน โดยเฉลี่ย
8.5 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

การก�ำกับดูแลกิจการ

		 บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพ่อื่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริ ษั ท ตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในสิ ท ธิ
พื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอน
หุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจการ สิทธิใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล
การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็นต้น
2. บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น การ
ส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐาน
ต่าง ๆ โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการให้
ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
ข้ อ มู ล ประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจในที่
ประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทัง้ มีการเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.aripplc.com) และเปิด
โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ซั ก ถามแสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มทีแ่ ละอิสระ เมือ่ การประชุม
แล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท�ำรายงานการประชุมโดยแสดง
ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถ
ตรวจสอบได้
3. บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทเข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจง
หรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
4. บริษัทอ�ำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
และละเว้นการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม
เพือ่ ออกเสียงลงมติไม่ให้มวี ธิ กี ารทีย่ งุ่ ยากและจัดหาสถานที่
ในการประชุ ม ที่ มี ส ถานที่ จ อดรถ และมี ร ถโดยสาร
สาธารณะผ่าน เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่
กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น
		ในปี 2560 มี ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น 1 ครั้ ง คื อ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2560 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นใน
วันและเวลาที่ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึง
นักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุม
ที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และ
รถโดยสารสาธารณะผ่าน บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ทีม่ รี ายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทัง้ หมดทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุม
รวมถึงสาเหตุ และความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
โดยระบุ ถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตผล และความเห็ น ของ
คณะกรรมการ รวมถึงการแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการ
ประกาศแจ้งจ�ำนวน/ สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทน โดยแยก
รายการกันอย่างชัดเจน ระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซั ก ถามและบั น ทึ ก ค� ำ ถามค� ำ ตอบไว้ ใ นแต่ ล ะ
วาระของทุ ก วาระที่ เ สนอในหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จั ด
ส่งหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
และรายชื่ อ ของกรรมการอิ ส ระ พร้ อ มทั้ ง ค� ำ แนะน� ำ ใน
การมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้ง แผนที่แสดงสถานที่
ประชุ ม ให้ ผู ้ ถือ หุ ้ นล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 21 วั น และใน
เวลาเดี ย วกั น ได้ มี การเผยแพร่เอกสารดังกล่าว ผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่ www.aripplc.com ล่ ว งหน้ า
อย่ างน้ อ ย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำ�
ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อ
ช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู ้ ถื อ หุ ้ น
แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะ
ต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบ
มอบฉันทะ และได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
การมอบฉันทะ ทัง้ นี้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้
และเพื่อความโปร่งใส ตามนโยบายการก�ำกับการดูแล
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กิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนเข้า
ร่วม เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย ส�ำหรับผลการ
ประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2560 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
“งดออกเสี ย ง” และ “บั ต รเสี ย ” โดยจั ด ส่ ง ในรูปแบบ
จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน
เดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และ
ท�ำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

1. บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม โดยเพิ่ ม
ทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
2. บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ยสามารถ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุ ค คล เพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการ
เป็นการล่วงหน้าในเวลาอันควร และเปิดเผยหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัท www.aripplc.com
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงและได้เสนอชือ่ กรรมการอิสระ 3 ท่าน ให้เป็นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
4. คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทตามล�ำดับวาระการประชุม โดยมี
การเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อม
แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
5. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน�ำ
ข้อมูลของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนไว้แล้วตามนโยบาย
การป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 บริษัทให้
ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้
สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน ตามนโยบายบริษทั ในหนังสือเชิญประชุม
บริษทั เสนอรายชือ่ ของกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน พร้อม
ทั้งจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เพื่อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และในการด�ำเนินการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
และจั ด ส่ ง ให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ พร้ อ มทั้ ง ได้ เ ผยแพร่
รายงานการประชุม และสือ่ วีดทิ ศั น์บนั ทึกการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

		 บริษทั ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ว่ นได้เสียที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนษุยชน ดังนี้
		ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน:นบริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างชื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ โดยยึดถือ
หลักบรรษัทภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผย
ข้อมูลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนรับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วน และเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ทุกราย และพัฒนาบริษทั ให้เป็นธุรกิจทีย่ งั่ ยืน มีการเติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถให้ ผ ลตอบแทนการลงทุ น ที่
น่าพึงพอใจในระยะยาว
ในปี 2560 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัด
ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี อ ยู ่ ที่ 100/100 และ
ผลส�ำรวจโครงการการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ไทยประจ�ำปี 2560 อยู่ที่ 83%
		ลูกค้า:นบริษัทท�ำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และ
เป็นธรรม โดยให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและ
บริการ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้
รับผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพในราคาทีเ่ หมาะสม
โดยยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และใส่ใจในการส่งมอบสินค้า และบริการที่ได้มาตรฐาน
ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม เช่น

• เปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า ง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจได้
ถูกต้อง รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
• พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค่ า้ และ
คู่สัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จาก
ลูกค้า
		คู ่ ค ้ า : บริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า
อย่ า งชั ด เจน และด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ คู ่ ค ้ า อย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ข้ อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาต้ อ งตั้ ง อยู ่ บ นความ
ยุ ติ ธ รรมและมุ ่ ง สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น
บนสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทจัด
ให้ มี ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารตาม
ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของบริ ษั ท อย่ า งเคร่ ง ครั ด
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ			
ในปี 2560 บริษัทจัดซื้อสินค้าและบริการตาม
ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยจัดให้มกี ารเปรียบเทียบราคา
เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่
ผูกขาดกับรายใดรายหนึง่ และฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำการ
ตรวจสอบระบบการจัดซือ้ จัดจ้างไม่พบประเด็นอะไรทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าระบบการปฏิ บั ติ ง าน
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทขาดประสิทธิภาพ
		คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างเสรี
และส่งเสริมการค้าเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน
ที่ ดี ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดและจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน และหลีกเลีย่ ง
วิธีการไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง
ในปี 2560 บริษทั ยึดหลักความเสมอภาค และไม่เคย
มีขอ้ พิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคูแ่ ข่ง
ทางการค้า
		เจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง
ที่มีต่อเจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงินอย่างสุจริตและ
เคร่งครัดทุกรายตามเงือ่ นไขข้อก�ำหนดของสัญญา ตลอดจน
ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จ จริง อันจะท�ำให้เจ้าหนี้เกิด
ความเสียหาย และหากมีเหตุอนั จะท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั จะแจ้งเจ้าหนีล้ ว่ งหน้า เพือ่
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในปี 2560 บริ ษั ท ไม่ เ คยมี ข ้ อ พิ พ าทหรื อ
จดหมายร้ อ งเรี ย นใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า หนี้ ก ารค้ า
และสถาบั น การเงิ น

		พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ให้บริษัทสามารถพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
บริ ษั ท จึ ง มุ ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความรู ้ ค วาม
สามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน การเลือ่ นระดับ
การก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเป็นธรรม
ในปี 2560 บริ ษั ท ท� ำ การปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ที่
ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์เกี่ยวกับการ
จ้างงานทีเ่ ป็นธรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดให้มกี ารประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ตามระบบ KPI
จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานอย่างต่อไเนื่อง
		ชุ ม ชนและสั ง คม : บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ที่ตั้ง
ส�ำนักงานของบริษัท รวมทั้งให้พนักงานร่วมงานจิตอาสา
ในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม
		ในปี 2560 บริษัทและพนักงานร่วมงานจิตอาสา
งานประกวดภาพวาด “การ์ดนี้เพื่อน้อง” และโครงการ
“สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษา
โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง		
		 ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย :
บริษัทเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็น
ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงก�ำหนดนโยบายที่
จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		ในปี 2560 บริ ษั ท มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยจัดอบรม
ให้มีความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการปฏิบตั ิ
ตนในกรณีเกิดโรคระบาด เพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งาน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน การพ่นยาฆ่าเชือ้ โรคและก�ำจัดสัตว์
ที่เป็นพาหะโรค ในปี 2560 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการ
หยุดงานจากการเจ็บป่วยในการท�ำงาน
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หมวดที่ 4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
ความโปร่งใส

048

1. คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผย
ข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และโปร่ ง ใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสี ยของบริ ษั ท เพื่ อ
ให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ทั้ ง หมดได้รับทราบข้อมูลอย่าง
เท่า เที ย มกั น โดยท� ำ การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศของ
บริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ่ การ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
และสมเหตุ ส มผล งบการเงิ น ของบริ ษั ท จั ด ท� ำ ขึ้ น ตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บริ ษั ท ได้ แ สดงรายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจ�ำปี (56-1)
และรายงานประจ�ำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาท
และหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
จ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ก รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา รวมทัง้ จัดให้มหี น่วย
งานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและ
รายการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ กรรมการ และ/หรือผู้
บริหารระดับสูง มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส คณะกรรมการและ
ผู้บริหารได้มีการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม
แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

5. บริษัทก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย
1 วันต่อเลขานุการบริษัท
ในปี 2560 บริ ษั ท มี ก ารเผยแพร่ ทั้ ง ข้ อ มู ล ทาง
การเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินอย่างโปร่งใส ภายในเวลา
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ง ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.aripplc.com
และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้
ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ
ลักษณะ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1
บริษัทได้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท
ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดของความ
เป็ น อิ ส ระ บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี
จ�ำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท ค่าสังเกตุการณ์การท�ำลาย
สินค้า จ�ำนวน 20,000 บาท
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการรับทราบทุกไตรมาส
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริการระดับสูง
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จึ ง ไม่ มี ก ารแจ้ ง ซื้ อ ขาย
ต่อเลขานุการบริษัท

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ การเปลี่ยนแปลง จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ต�ำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ณ 1 ม.ค. 2560 (+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง ณ 31 ธ.ค. 2560
780,000

-

-

780,000

206,338,000

-

-

206,338,000

-

-

-

-

884,800

-

-

884,800

1,064,400

-

-

1,064,400

375,000

-

-

375,000

7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
750,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
750,000 200,000
8. น.อ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร
394,800

-

750,000

-

950,000

-

394,800

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

3. นางเอื้อมพร ปัญญาใส

กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

4. นายปฐม อินทรโรดม

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
6. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการ

10. นายพรชัย จันทรศุภแสง

กรรมการบริหาร

25,000

-

-

25,000

11. นายธนิต แกล้วเดชศรี

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

12. นายบุญเลิศ นราไท

กรรมการบริหาร

600

600

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
		 โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษัท)
ซึ่งรวมกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน โครงสร้างกรรมการ
ดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งเพื่ อ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ ว ย กรรมการ
บริ ห ารทั้ ง สิ้ น 6 ท่ า น โดยคณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ น
ผู้ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอ
เรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและรับทราบ ซึง่ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
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1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน โดย
กรรมการมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมด
จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในการก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับ
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั งิ าน
ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และน� ำ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
		 นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายในการแบ่งแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การใหญ่
ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนาจ
เบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ พร้อมทัง้ คัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว และมีการก�ำหนดนโยบาย
ผู ้ บ ริ หารสู ง สุ ด (CEO) ขององค์ ก รจะไม่ สามารถด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัท
อื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 อ้ า งอิ ง จากหั ว ข้ อ ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ บริษทั
จะมีการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากต�ำแหน่งตาม
วาระ 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยกรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
		 กรรมการตรวจสอบมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการ
ตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 30 วั น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้อนุมัติ พร้อมส่งส�ำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบ
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี ว าระ
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ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เที ย บเท่ า กั บ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคล
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบ
4. การประชุมคณะกรรมการ
		 บริ ษั ท มี น โยบายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ก าร
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการ
ก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยการประชุม
แต่ละครัง้ ได้มกี ารก�ำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน
และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่ า งเพี ย งพอก่ อ นเข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง ได้ มี ก าร
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะ
กรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง
เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ ตาม
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจ
เรี ย กประชุ ม เป็ น กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งจ� ำ เป็ น
เร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง กรรมการ
ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี
จ�ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นื่ หรือก�ำหนด
วั น ประชุ ม ให้ เ ร็ ว กว่ า นั้ น ก็ ไ ด้ และก� ำ หนดให้ ป ระธาน
กรรมการตรวจสอบเป็ น ผู ้ ร ายงานผลการประชุ ม ต่ อ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในคราวถัดไปเพือ่ ทราบทุกครัง้
		 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่
เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมก�ำหนด
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงาน
ด้ า นอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

		 ในการประชุมคณะกรรมการทุกชุด จ�ำนวนองค์ประชุม
ขั้นต�่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะ
กรรมการ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
		ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จ�ำนวน 4 ครัง้ รวมการจัดประชุมโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4
ครั้ง รวมการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุ ม และ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จ�ำนวน 2 ครั้ง
5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
		 บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารในระดั บที่ เ หมาะสม และเป็ น อั ต ราที่ เ พี ย งพอ
ส� ำ หรั บ การรั ก ษากรรมการและผู ้ บริ หารที่ มี คุ ณ ภาพไว้
โดยไม่ม่ีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร และอยู่ใน
ระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรม
เดียวกัน ปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณาประกอบด้วยการประเมิน
ผลงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริหารก�ำหนดไว้
ซึง่ จะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบผลการ
ปฏิ บั ติ งานของผู ้ บริ หารแต่ ล ะท่า น ประกอบกั บ ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
6. การอบรมและพัฒนาความรูก้ รรมการบริษทั
		 กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่แต่ละท่านจะ
ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจ
ของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเพี ย งพอก่ อ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก รรมการบริ ษั ท สามารถท� ำ หน้ า ที่
และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความส�ำคัญของการเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ได้มกี ารสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และได้เปิด

เผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
ในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจ�ำปี ดังนี้
		ในปี 2560 มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจ�ำนวน
6 ท่าน เข้าร่วมงานสัมนา ดังนี้
1. นางเอื้อมพร ปัญญาใส
•   งาน “mai FANZI Club 2017” เมื่ อ วั น ที่ 17-18
กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•   กิ จ กรรมเสวนาวิ ช าการและกิ จ กรรมเสริ ม สร้าง
เครื อ ข่ า ย เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2560 จั ด โดยบริ ษั ท
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
• การวางระบบงานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของธุ ร กิ จ
ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
•   CG Talk : Boardroom Challenges to meet
Increasing Demand from Stakeholders เมื่ อ วันที่
14 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2. นอ.พญ.อิศรญาสขุเจริญ
•   IOD Current Issue Seminar : Criminal
Liabilities of Directors เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2560
3. นายธนิต แกล้วเดชศรี
• หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17  
กุมภาพันธ์ 2560
4. นายพรชัย จันทรศุภแสง
• หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17  
กุมภาพันธ์ 2560
5. นายบุญเลิศ นราไท
• หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรม รุ่นที่ 4 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• หลักสูตร Ecommerce Training Programmer
(ก้าวสู่การค้า Ecommerce ด้วย Alibaba.com) 27-29
มกราคม 2560
• หลักสูตร NLP for Business เมื่อวันที่ 15-17  
กุมภาพันธ์ 2560
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6. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
• เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การเปลี่ ย นแปลง
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2560
• การวางระบบงานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของธรุ กิ จ
ครอบครัว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
• จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2560
• ก้าวทันมาตราฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการ SME เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560
• หลักสูตรสานพลัง mai...ท�ำดีเพื่อสังคม เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2560
•   แนวปฎิบตั ทิ างบัญชี ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
7. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี
7.1 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัท
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ด้วยตนเอง (Board Self-Assessment) ตามแบบประเมิน
ตนเองของกรรมการอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้ ค ณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และ
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อุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งแบบ
ประเมินให้กรรมการทุกท่านในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เพือ่ ท�ำการประเมินและส่งให้เลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวม
ผลการประเมิน
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่
(CEO)
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO) รายบุคคล ตามแบบประเมิน
ผลงานของ CEO อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดย
บริ ษั ท ได้ ส ่ ง แบบประเมิ น ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการประเมินและส่ง
ให้เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมิน
		ในปี 2560 คณะกรรมการได้ท�ำการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะด้วยตนเอง
และผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่สง่ ให้เลขานุการ
บริษัท และคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2560

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
		 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยก�ำหนดให้บริษทั รวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตาม
นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ส� ำ หรั บ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ให้ถอื เป็นหลักการ
และหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การให้และการรับสินบน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน
		ในปี 2560 บริษัทได้มีการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ
ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อรับทราบระเบียบ ข้ อ บั ง คั บ
จริ ย ธรรม นโยบายการต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั น แนวปฏิ บั ติ
และสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมแนวทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียน ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบ
ภายในก�ำหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบประจ�ำปีอย่าง
สม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านและ
การควบคุ ม ภายในให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามระบบ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การแจ้งเบาะแส
		 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรียนจากการกระท�ำผิดกฎหมายหรือ จรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในองค์กร ทัง้ จากพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่
รวมทั้ง มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และให้ความ
ส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึง่ จะรับรู้
เฉพาะในกลุ ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและเกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ
ดังนี้
1. รับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2. ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและหา
ข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบจะ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบบริษัท
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
		 ผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียน โดย
ผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้
1. จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาที่
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
		 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
		 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2. จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) ส่ ง มาที่
aripwhistleblow@arip.co.th
ในปี 2560 ไม่มกี ารแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนใด ๆ
จากการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือคอร์รปั ชัน
หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของ
บุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
(CSR)

		บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ

ของการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และยึดหลักจริยธรรม
ควบคู ่ กั บ การดู แ ลรั บ ผิ ดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
		 ดังนัน้ บริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่
ด� ำ เนิ น การใด ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิ
มนุษยชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค และการให้บริการ

054

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
5. ร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม สนั บ สนุ น ให้
มีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
6. รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม ลดการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
สิ้นเปลือง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
		 ทัง้ นี้ บริษทั มีการสือ่ สารนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร เช่น
การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ หรือ
การแจ้งผ่านทางอีเมล เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจใน
หน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
		 จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระส�ำคัญ
ดังนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

		 บริษัทได้ด�ำเนินงานตามนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความสุจริต โปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

		 บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ติ ก าการแข่ ง ขั น ที่
สุ จ ริ ต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็น
สิทธิของบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั มา หรือทีจ่ ะน�ำมาใช้ภายใน
บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้าง
จิตส�ำนึกให้พนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดยจั ด ท� ำนโยบาย “ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษทั ” ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ทไี่ ด้รบั อนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
จากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิ บั ติ ต ่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม
และเคารพสิทธิมนุษยชน

		 บริ ษั ท ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายแรงงาน
อย่ างเคร่งครัด และมีระเบียบการบริหารงานบุคคลทีส่ ง่ เสริม
สิทธิแ ละสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของ
พนักงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟัง

ความคิดเห็น ข้ อ เสนอแนะ และให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการ
รวมกลุ ่ ม ของพนักงาน บริษทั ไม่มนี โยบายการจ้างแรงงาน
เด็ก และแรงงานผิ ด กฎหมายโดยเด็ ด ขาด นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง จั ด กิ จ กรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานเช่น
- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ทัง้ หลักสูตรภายใน
และภายนอก ตามต�ำแหน่งหน้าที่ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละ
ศักยภาพของพนักงาน และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน
- จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี และให้ สิ ท ธิ
พนักงานน�ำบุคคลในครอบครัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ในราคาพิเศษ (อัตราเท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
- จั ด ประชุ ม ประจ� ำ ปี ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พบพนั ก งานเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายและ
ทิศทางขององค์กร
- มอบของที่ ร ะลึ ก ตามอายุ ง านให้ กับ พนั ก งานที่
ท�ำงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีกจิ กรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือ
ท�ำความดีเพื่อสังคมตามโอกาส
ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

055

- ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน จั ด ให้
มีการซ้อมหนีไฟและดับเพลิงเป็นประจ�ำอย่างต่อเน่อื่ งทุกปี
รวมทั้ ง การจั ด สถานที่ ท�ำ งาน ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ
- ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี เช่ น จั ด ให้ พ นั ก งานมี
กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงาน
ทุกแผนกร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและ
รู้จักเพื่อนร่วมงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

		 บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการ
ของบริ ษั ท เช่ น นิ ต ยสารของบริ ษั ท นอกจากบทความ
ท่ี่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับ
ผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น
ส�ำหรับงานบริการ บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

		 บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ พนั ก งานมี จิ ต อาสาร่ ว มกันให้
ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นกั เรียน นักศึกษา
และในการจั ด อบรมการซ้ อ มหนี ไ ฟประจ� ำ ปี บริ ษัทได้
เปิดโอกาสให้ชมุ ชนรอบข้าง ผูส้ นใจ สามารถเข้าร่วมรับฟัง
การอบรม จัดให้มีสถานที่เก็บขยะมิดชิด ท�ำความสะอาด
อยู่เสมอ มิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

		 บริษัทตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริม
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานเพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากทีส่ ดุ
เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลภายในองค์กรแบบ softfile ควรใช้
กระดาษเมื่อจ�ำเป็น ใช้งานทั้ง 2 ด้าน จัดให้มีการคัดแยก
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ขยะรีไซเคิล น�ำปฏิทินเก่าที่เลิกใช้แล้วบริจาคให้มูลนิธิ
คนตาบอด เพือ่ น�ำไปท�ำหนังสือตัวอักษรเบรลล์ น�ำอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ประหยั ด พลั ง งานมาใช้ และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
ลดการใช้ลิฟต์

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น

- สนัั บ สนุ น โครงการการ์ ด นี เ้ พื่ อ น้ อ ง ของมู ล นิ ธิ
สร้างเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถา่ ยทอด
จินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพูก่ นั และหมึกสี ในปี 2560 นี้
เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการวาดภาพ ภายใต้หวั ข้อ
“สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (The Impossible Dream)” นอกจากนี้
พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลเด็ก ๆ ใน
โครงการนี้ และภาพวาดที่ ช นะเลิ ศ จะน� ำ มาผลิ ต เป็ น
การ์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้างก�ำลังใจให้เด็กเกิดความภาค
ภูมิใจและรู้จักคุณค่าของตนเอง
- จัดมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards
2017” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความส�ำเร็จขององค์กร
ธุรกิจไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
- มอบทุนการศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา

- มอบหนังสือและนิตยสารในเครือให้กับสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ส�ำนักงาน กศน.
- พนักงานบริษทั ร่วมใจวิง่ การกุศลเพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ยโรค
มะเร็งเต้านม ในงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ
2017” ณ ศู น ย์ การประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิติ์
- ร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังพลิกชีวติ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
13,000 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจ
และการวางแผนการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
- ทางบริษทั ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางนวัตกรรม รุน่ ที่ 4 เพือ่ ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดขึ้นร่วมกับส �ำนัก
งานนวัตกรรมแห่งชาติ
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การควบคุมภายใน
		 บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการจัดให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ มุ ่ ง ให้ การด� ำ เนิ น
กิจการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ทางด้านการเงิน การด�ำเนินงาน
การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป
การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนด�ำเนินการเพื่อให้
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้
เป็นไปตามข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
		 โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษทั แบ่งเป็น
หัวข้อ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

		 บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยให้ระบบการ
ควบคุ ม ภายในมี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ และ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
• บริษัทได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงาน
บังคับบัญชาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบ
อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงบทบาท อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
• บริษัทก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบงานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
• บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และจรรยาบรรณของพนักงาน
• บริษัทมีข้อก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
ไว้ในระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน นอกจากนี้ยังก�ำหนด
นโยบาย Whistleblower รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู้บริหารมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ
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2. การประเมินความเสี่ยง

		 บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง ภายในและ
ภายนอก ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษัท
วิเคราะห์และก�ำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง และได้มี
การสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม

		 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ ่ ง หมายให้ บ รรลุ
เป้ า หมายตามที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารก� ำ หนดไว้ กิ จ กรรมเพื่ อ
การควบคุมจะชีใ้ ห้ผปู้ ฏิบตั งิ านเห็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
• ด้านการเงินการบัญชี บริษัทมีการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร
และเงินยืมทดรอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด
มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่ำเสมอ
• ด้านการจัดซือ้ สินค้าและบริการ บริษทั มีขอ้ ก�ำหนด
และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซือ้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ ซึง่ ได้กำ� หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น อ�ำนาจ
การอนุมัติ การก�ำหนดความต้องการสินค้าและบริการ
การตรวจรับ
• บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ใ ช้ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(KPI) กับพนักงานทั้งองค์กร
• บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และ
วงเงินอ�ำนาจอนุมตั ใิ นแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
• บริษัทมีการก�ำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(Business Continuity Plan : BCP) เพือ่ เตรียมพร้อม กรณี
ระบบสารสนเทศขัดข้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

		 บริษทั มีระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ิ
งาน การรายงานทางการเงิน และการด�ำเนินงาน การปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิ มีการจัดท�ำข้อมูลทีส่ ำ� คัญ

ต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้ง ข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วย ให้ผู้รับ
สารสนเทศปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

5. การติดตามและประเมินผล

		 บริ ษั ท จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ
ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน ก�ำกับ
ดูแล เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ
และกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินตาม
แนวทางที่ก�ำหนด โดยทางหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
มีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รวมทั้งด�ำเนินงาน
ตรวจสอบตามแผนงานนัน้ และเพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบได้
อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลโดยตรงต่ อ คณะ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และมีความเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มนี ยั ส�ำคัญ และ
ให้ผตู้ รวจสอบภายในติดตามการด�ำเนินการต่อข้อตรวจพบ
และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและสอดคล้อง
กั บ แบบประเมิ น การควบคุ ม ภายในของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในส� ำ หรั บ เรื่ อ งการท� ำ
ธุ ร กรรมกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้ง
มี ร ะบบการติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานที่ จ ะ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากที่ผู้บริหาร
น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ
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การก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
		 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนเป็นอย่างยิง่ จึงมีการก�ำหนดนโยบายให้มกี าร
เก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็น
ความลับ ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทน�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ผูบ้ ริหาร (รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ข้อมูล
ภายในของบริษทั ทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาของหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือ
ชั ก ชวนให้ บุ ค คลอื่ น ซื้ อ ขาย เสนอซื้ อ หรื อ เสนอขาย
หลักทรัพย์ข องบริ ษั ท ไม่ ว ่ าทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ก่ อ นที่
ข้ อ มู ล นั้ น จะได้ มี ก ารเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการ
กระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์
ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัย
ของบริษัทและตามที่กฎหมายก�ำหนด
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3. บริษทั ได้ดำ� เนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารเข้าใจและรับทราบ
ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อก�ำหนดข้างต้น รวมทั้ง
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
5. บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด การก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ ข ้ อ มู ล
ภายใน เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือ
ปฏิ บั ติ โ ดยมิ ใ ห้ พ นั ก งานแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้
ตนเองและผู ้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง จากต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน
และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
		 ทั้ ง นี้ หากพบว่ า บุ ค คลข้ า งต้ น ได้ น� ำ ข้ อ มู ล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่า
บุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินยั อย่างร้ายแรง และจะถูก
ลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป
		ในปี 2560 บริ ษั ท ไม่ พ บรายงานว่ า กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

รายการระหว่างกัน
		 รายชือ่ ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์
ข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมถึงนโยบายในการก�ำหนด
ราคาตามประเภทของรายการค้ า ได้ ถู ก เปิ ด เผยไว้ ใ น
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6
รายการธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดยบริ ษั ท ได้
ด�ำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

1. ความจ� ำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกันกับรายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่า
การท�ำรายการระหว่างกันเป็นความจ�ำเป็น และมีความ
สมเหตุสมผลของการท�ำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือ
ราคายุติธรรม และไม่มี่ความแตกต่างจากการขายหรือซื้อ
กับบุคคลภายนอกอื่น

2. ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน

		 บริษทั มีการก�ำหนดมาตรการในการเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็น
ของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการก�ำหนด
เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการทาง
การค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ มี ค วามช� ำ นาญในการพิ จ ารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้
บริษัทปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค� ำ สั่ ง หรื อ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ย
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทอาจมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัท
ร่วมในอนาคตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นไปตามลักษณะการท�ำ
ธุรกิจการค้าทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้า
ปกติ สามารถอ้ า งอิ ง ได้ กั บ เงื่ อ นไขทางธุ ร กิ จ ประเภท
เดียวกันกับที่บริษัทกระท�ำกับบุคคลภายนอก โดยรายการ
ระหว่ า งกั น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ไปเพื่ อ ความจ� ำ เป็ น ใน
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายในกลุ ่ ม บริ ษั ท โดยมี ก ารก� ำ หนด
นโยบายด้านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรม
และสอดคล้องกับราคาตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติทอี่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั จะจัดให้มคี ณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แสดงเหตุผลในการท�ำรายการดังกล่าว ก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้า
ท�ำรายการนั้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อ
ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงและการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทร่วม
ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จากการท�ำรายการระหว่าง
กันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหาร
และผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้
บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดย
เคร่งครัด
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นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระแล้ ว แต่ ก รณี
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และ
จะท� ำ การเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วไว้ ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)

บมจ.เออาร์ไอพี
บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม
บมจ.ยูบลิ ลีเ่ อ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.เอสวีโอเอ
บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)
บมจ.บางกอกสหประกันภัย
บมจ.น�ำ้ ตาลขอนแก่น
บมจ.เอสพีวไี อ
บมจ.ไอทีซติ ี้
บมจ.บิซเิ นส ออนไลน์
บมจ.ลีสอิท
บมจ.ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี
บจ.ยูบเี อ็ม เอเซีย (ประเทศไทย)
บจ.เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์
บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)
บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
บจ.คอร์ แอนด์ พีค
บจ.กลุม่ แอดวานซ์ รีเสิรช์
บจ.เอ.อาร์.แอ็คเคานติง้ คอนซัล
บจ.เฮลท์ ออนไลน์
บจ.ดีทู ซิสเต็มส์
บจ.เออาร์ไอที
บจ.เอนิว คอร์ปอเรชัน
บจ.เอเน็ต
บจ.เอซิส คอมพิวเตอร์
บจ.ดาต้าวันเอเชีย (ปทท.)
บจ.เอเซิรท์ ส์
บจ.บิโอแอล ดิจติ อล
บจ.ไบโอบอร์น
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการบริษัท

X
X
X
X
D, A
D, A
X
X
X

D, C

D, E

D

D

D, A

D, A

D, A

E

E

สหวัฒนพงศ์

นายบุญเลิศ
นราไท
น.ส.พรปวีณ์

นายปฐม
อินทรโรดม
นายธนิต
แกล้วเดชศรี
นายพรชัย
จันทรศุภแสง

รายชื่อบริษัท

นางเอื้อมพร
ปัญญาใส
นายประยูร
รัตนไชยานนท์
ดร.วิวสัน
เตียว ยอง เพ็ง
นายประกอบ
วิศิษฐ์กิจการ
นอ.พญ. อิศรญา
สุขเจริญ

รายชื่อกรรมการ

นายมนู
เลียวไพโรจน์
นายมินทร์
อิงค์ธเนศ

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

E

E

D

D, C
D, C
D, C

D

D
D, A
D, A

X
D
X
D
D
D

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D

C = ประธานกรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ

D = กรรมการ

E = กรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์ และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง ปี 2560

2560

ล้านบาท

	 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด/ เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าผ่อนช�ำระลิสซิ่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหนีส้ นิ -สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
- ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

064

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

%

2559

ล้านบาท

%

2558

ล้านบาท

%

101.37 43.62
46.75 20.12
0.33 0.14
2.02 0.87
150.48 64.76

44.62 19.44
87.72 38.21
0.33 0.14
9.97 4.34
142.63 62.14

53.60 22.46
70.38 29.49
1.10 0.46
9.51 3.98
134.59 56.40

11.50 4.95
49.27 21.20
4.84 2.08
11.06 4.76
5.23 2.25
81.90 35.24
232.38 100.00

12.35 5.38
48.53 21.14
7.73 3.37
12.64 5.51
5.67 2.47
86.91 37.86
229.55 100.00

9.35 3.92
66.42 27.83
12.35 5.18
9.67 4.05
6.24 2.62
104.03 43.60
238.62 100.00

6.82
0.14
3.16
9.98

24.57 10.29
0.33 0.14
8.73 3.66
33.29 13.95

1.44 0.62
6.35 2.73
29.32 12.62

1.44 0.62
5.64 2.46
28.54 12.43

1.44 0.62
9.16 3.84
42.45 17.79

116.50
116.50 50.13
83.46 35.92

116.50
116.50 50.75
83.46 36.36

116.50
116.50 48.82
83.46 34.98

11.65 5.01
(8.55) (3.68)
203.06 87.38
232.38 100.00

11.65 5.08
(10.61) (4.62)
201.01 87.57
229.55 100.00

11.65 4.88
(15.45) (6.48)
196.16 82.21
238.62 100.00

16.96
0.33
4.24
21.53

7.30
0.14
1.82
9.26

15.65
0.33
7.25
22.90

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ
1. ผลการด�ำเนินงาน
1.1 รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 162.68 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 15.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.78
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้การจากประมูลงาน
ของภาครัฐและรายได้โครงการพิเศษ (One-Off Project)

600

530.52
450

307.28
300

254.55
178.34 162.68

150

0

2556

2557

2558

2559

2560

1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการ
หน่วย : ล้านบาท
600
529
450

132
51

300

306

345
253
49
42
162

150

102
40
163

177
35
36
106

161
46
34
81

0

2556

2557

2558

รายได้จากการจัดงาน
บริการดิจิทัล

2559

2560

สื่อและคอนเทนต์
รายได้รวม

จากตารางเปรียบเทียบรายได้แยกตามส่วนงาน
จะเห็นได้วา่ รายได้หลักทีล่ ดลงมาจากรายได้จากการจัดงาน
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประมูลงานของภาครัฐ และรายได้
โครงการพิ เ ศษ (One-Off Project) ปั จ จุ บั น ตลาดการ
จัดงานภาครัฐมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ รายได้ในการจัดต่องาน
ลดลง สวนทางกับต้นทุนและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ในปี 2560
รายได้จากการจัดงานลดลงจากปีก่อน 24.51 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.21 ในส่วนงานสื่อและคอนเทนต์รายได้
จากการขายโฆษณาและนิ ต ยสารลดลงตามสภาวะ
อุ ต สาหกรรม ส� ำ หรั บ รายได้ บ ริ ก ารดิ จิ ทั ล ในปี 2560
บริษัทเริ่มมีรายได้จากการท�ำการตลาดดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
จึงท�ำให้มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.39 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 32.55

1.3 การเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ
100%

75%

25%

20%

10%

17%

33%

20%
20%

13%

29%
21%

50%

25%

65%

64%

53%

60%

50%

2556

2557

2558

2559

2560

จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้
ตามประเภทธุรกิจจะเห็นได้ว่า รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจการจัดงาน ในปี 2560 บริษทั เริม่ ปรับโครงสร้าง
รายได้ โดยลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดงานลง และ
เพิ่มสัดส่วนรายได้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

0%

รายได้จากการจัดงาน

สื่อและคอนเทนต์

บริการดิจิทัล
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1.4 ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

2560

ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวม

%

121.05 75.70
38.86 24.30
159.91 100.00

2559

ล้านบาท

%

129.66 75.44
42.22 24.56
171.88 100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท

%

(8.61) (6.64)
(3.36) (7.96)
( 11.97) (6.96)

ในปี 2560 บริ ษั ท มี ต ้ น ทุ น ขายและบริ ก าร 121.05 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ น 8.61 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 6.64 ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการจัดงานแสดงที่ลดลงตามรายได้ แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ
อบรมและหลักสูตรออนไลน์จึงท�ำให้ต้นทุนในส่วนงานบริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2560 มีจ�ำนวน 38.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.36 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.96 มาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวดมากขึ้น

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
2560

	 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด/ เงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ล้านบาท

%

101.37
46.75
0.33
2.02
150.48

43.62
20.12
0.14
0.87
64.76

4.95
11.50
49.27 21.20
2.08
4.84
4.76
11.06
2.25
5.23
81.90 35.24
232.38 100.00

2559

ล้านบาท

%

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท

%

56.75 127.19
44.62 19.44
87.72 38.21 (Z(40.97) (46.71)
0.00 0.00
0.33 0.14
9.97 4.34 (7.95) (79.74)
7.85 5.50
142.63 62.14
12.35 5.38
48.53 21.14
7.73 3.37
12.64 5.51
5.67 2.47
86.91 37.86
229.55 100.00

(0.85)
0.74
(2.89)
(1.58)
(0.44)
(5.01)
2.83

(6.88)
1.52
(37.39)
(12.50)
(7.76)
(5.76)
1.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 232.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.83 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.23 มาจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นจ�ำนวน 56.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 127.19
ซึ่งมาจากการรับช�ำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 40.97 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2560

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สิน

2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

16.96
0.33
4.24
21.53

57.86
1.13
14.45
73.43

15.65
87.72
7.25
22.90
142.63

54.83
38.21
25.40
80.24
62.14

1.44
4.92
6.35 21.65
29.32 100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท

%

1.31 8.37
0.33
n/a
(3.01) (41.52)
(1.37) (5.98)
134.59 56.40
1.44
n/a
0.71 12.59
0.78 2.73

5.64 19.76
28.54 100.00
229.55
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 29.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.73 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 1.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.37 และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน 1.77 ล้านบาท

2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฏหมาย
- ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

57.86
57.37
41.10

116.50 57.86
116.50 57.96
83.46 41.52

116.50 116.50
0.00 0.00
0.00 0.00

5.74
11.65
(8.55) (4.21)
203.06 100.00

11.65 5.80
(10.61) (5.28)
201.01 100.00

0.00 0.00
2.06 19.24
2.05 1.02

ล้านบาท

%

116.50
116.50
83.46

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 203.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.05 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 มาจากผลประกอบการปี 2560
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3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
3.1 ความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขัน้ ต้น (%)
26.68%

28%

21%

24.94%

19.93%
15.49%

14%

13.01%
7%

ในปี 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ
24.94 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.52 สาเหตุหลักมาจาก
ต้นทุนการจัดงานโครงการ (One-Off Project) ที่มีอัตรา
สูงขึน้ และต้นทุนเพิม่ ในส่วนการพัฒนาระบบและหลักสูตร
ออนไลน์

0%

2556

2557

2558

2559

2560

อัตราส่วนก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
8%

6.25%

4%

1.00% 1.32%

0%

(3.02%)

(4%)
(8%)

ในปี 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
1.32 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่มีอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 1.00 โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้ลดลง แต่จาก
การควบคุ ม ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยและการยุ ติ ก ารผลิ ต
รายการโทรทัศน์ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้น

(4.97%)
2556

2557

2558

2559

2560

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
12%

11.68%

6%

0.79%

0.93%

2559

2560

0%

(6%)

(4.98%)
2556
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2557

(4.07%)
2558

ปี 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 0.93 ดีกว่าปีกอ่ นทีม่ อี ตั ราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.79

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
16%

14.52%

8%

0.93% 1.07%

ในปี 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 1.07 ดีกว่าปีก่อนที่มีอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.93

0%

(4.90%)

(8%)

(6.29%)
2556

2557

2558

2559

2560

3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
8

6.23

6
4

4.47

6.99

4.04

3.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วน
สภาพคล่องคิดเป็น 6.99 เท่า ดีกว่าปีก่อน แสดงว่าบริษัท
มีความสามารถในการช�ำระหนี้ระยะสั้นดีเยี่ยม

2
0

2556

2557

2558

2559

2560

3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.32

0.32

0.24

0.19

0.22

0.16

0.14

0.14

2559

2560

0.08

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.14 เท่า เท่ากับปีกอ่ น แสดงให้เห็นว่า
บริษทั มีความมัน่ คงทางการเงินสูง มีการพึง่ พาหนีส้ นิ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจในอัตราทีต่ ำ�่ มาก

0.00

2556

2557

2558
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3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้า
รวม 32.15 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าสุทธิหลังหักค่า
เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ 31.42 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ น
34.98 ล้านบาท และ 34.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ ลูกหนี้
ส่วนใหญ่ยงั เป็นหนีไ้ ม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ คิดเป็น ร้อยละ 86 ของ
หนี้ทั้งหมด ส�ำหรับหนี้ค้างช�ำระเกิน 6 เดือนขึ้นไป บริษัท
ได้ตั้งส�ำรองหนี้สูญเต็มจ�ำนวน คิดเป็นเงิน 0.73 ล้านบาท

อัตราส่วนลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินค้าคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ
จ�ำนวน 0.79 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือสุทธิจ�ำนวน
0.20 ล้านบาท สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนังสือ และ
ได้มีการตั้งส�ำรองสินค้าล้าสมัยจ�ำนวน 0.59 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายการตั้งส�ำรองสินค้าล้าสมัยที่เป็น
หนังสือและมีอายุเกิน 6 เดือนในอัตราร้อยละ 100

อัตราส่วนสินค้าคงเหลือสุทธิ แยกตามอายุสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

86%

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

12%

1-3 เดือน

2%

มากกว่า 3 เดือน

63%

น้อยกว่า 3 เดือน

28%
6-12 เดือน
9%
มากกว่า 12 เดือน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
		 การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของรูปแบบ และ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนความสนใจใน
เรื่องราวต่าง ๆ และช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้บริโภค
เป็นปัจจัยหลักทีอ่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงาน และฐานะการเงิน
ของบริษัทในอนาคต การพัฒนา และสรรหาบุคลากรให้มี
หรือที่มีเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปรับกลยุทธ์
ในการผลิตเนื้อหา รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
สือ่ ดิจทิ ลั หรือบริการรูปแบบใหม่ จะสามารถสร้างความเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้บริษัทได้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

		 การปรับตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่มีจ�ำนวนผู้ผลิตน้อยรายลง ท�ำให้อาจมีผลต่อธุรกิจการ
จัดงานแสดงสินค้าไอทีของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้มกี ารวางแผน
ในการสร้ า งสรรค์ ก ารจั ด งานในรู ป แบบใหม่ โดยจะมี
การปรับทัง้ เนือ้ หา รูปแบบ ขนาดของงาน และกลุม่ เป้าหมาย
ให้มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน 2560
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัทที่จัดท�ำขึ้น
มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกัน
การทุจริต และการด�ำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�ำงบการเงิน รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท�ำหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมทัง้ ให้มคี วามเพียงพอของการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลของบริษทั
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแส
เงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบาย
บัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการ
แต่ละท่านมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ* กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นอ.พญ. อิศรญา	สุขเจริญ 		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปฐม
อินทโรดม**
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
* บุคคลที่ม่ีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน
** นายปฐม อินทโรดม เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
		
• การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
		
• การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
		
• การพิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
		
ถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ
		
• การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
		
• การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		
• ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน พร้อมทัง้ เชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพือ่ สอบทานรายงานทางการเงิน
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้รายงานทางการเงินได้จดั ท�ำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อก�ำหนดและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ นี้ ได้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
ให้รับทราบทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 ของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
3. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจ�ำปี 2560 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
4. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์
5. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึง
คุณภาพผูส้ อบบัญชี ความช�ำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่ม่ีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งหมด เพื่อให้การท�ำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กจิ การ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นอ.พญ. อิศรญา	 สุขเจริญ
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปฐม
อินทโรดม*
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
* นายปฐม อินทโรดม เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แทนนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ในปี 2560 ที่ผา่ นมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพือ่ ใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จดั การประชุม
เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดและแนวทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
การก�ำกับ ดู แ ลกิจ การที่ ดี ของตลาดหลั กทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การสรรหากรรมการ
พิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามข้อก�ำหนดในกฎหมาย และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อก�ำหนด
ของบริษัท โดยมีการก�ำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของ
บริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปิดช่วงเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�ำปี 2560 กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2560 มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่ตามทีเ่ สนอ และสรรหากรรมการทดแทนกรรมการ
ที่ลาออกระหว่างปี โดยค่าตอบแทนและระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
2. การพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายและ
ผลการปฏิบตั งิ าน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทั ปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมค่าตอบแทน
ต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ ทัง้ นี้ ได้นำ� เสนอต่ อ คณะกรรมบริ ษั ท
เพื่ อ พิ จ ารณาและน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี 2560 เพื่ อ ขออนุ มั ติ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจ�ำปี
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทั มีทงั้ หมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 2 ท่าน
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 คน ในปี 2560 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดง
ไว้ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจ�ำนวน
คณะกรรมการและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
		 ข้าพเจ้า เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของบริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

		 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

		 เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
		 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
		 เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
		 เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินที่มีสาระส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม
รวมถึ ง ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ร ายได้ ห ลายประเภท ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯโดยการ
		 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดย
การสอบถามผูร้ บั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจ และสุม่ เลือกตัวอย่างเพือ่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมทีบ่ ริษทั ฯออกแบบไว้
		 • สุม่ ตัวอย่างสัญญาบริการและรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการเกิดขึน้ จริง
ของรายการและความถูกต้องของการบันทึกรายการว่าเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุและสอดคล้องกับนโยบายการรับรูร้ ายได้
ของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

		 • สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
		 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.13 และข้อ 20 ตามล�ำดับ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
ในอนาคตได้ ซึ่งการพิจารณาว่าบริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวหรือผลขาดทุน
ทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการจัดท�ำแผนธุรกิจและประมาณการ
ก�ำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จ�ำเป็นและข้อสมมติทางด้าน
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยข้าพเจ้า
ได้ให้ความส�ำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับการเติบโตของรายได้และอัตราก�ำไรขั้นต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้เปรียบเทียบประมาณการก�ำไรทางภาษีในอดีตกับก�ำไรทางภาษีทเี่ กิดขึน้ จริงเพือ่ ประเมินการใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร
ในการประมาณการก�ำไรทางภาษีดงั กล่าว ตลอดจนทดสอบการค�ำนวณประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูล
และข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น

		 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
		 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
		 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
		ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
		 ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงาน
ต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั ฯ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งอีกต่อไปได้
		ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน

		 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
		 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
		 • ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
		 • ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
		 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
		 • สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
		 • ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
		 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
		 ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า
เชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

078

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

		 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ทีย่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว
		 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

2560

7
8
6.9
10

100,521,464
850,409
46,753,511
332,252
84,638
1,939,824
150,482,098

44,328,555
288,170
87,716,750
328,437
6,313,947
3,658,676
142,634,535

11
12
13
14

11,500,000
49,266,919
4,840,600
11,061,390
193,200
5,035,100
81,897,209
232,379,307

12,350,000
48,527,026
7,728,087
12,637,282
41,200
5,627,199
86,910,794
229,545,329

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียบ
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำประกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ย
เงินมัดจ�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

080

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

20

2559

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		 ภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง
		 ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
• หุน้ สามัญ 466,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
• หุน้ สามัญ 466,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ก�ำไรสะสม (ขาดทุน)
		 จัดสรรแล้ว-ส�ำรองตามกฎหมาย
		 ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

2560

2559

6, 15

16,962,404

15,649,618

16

331,757
4,235,280
21,529,441

7,250,152
22,899,770

16
17

1,442,909
6,346,325
7,789,234
29,318,675

5,640,503
5,640,503
28,540,273

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(8,554,045)
203,060,632
232,379,307

11,650,000
(10,609,621)
201,005,056
229,545,329

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุน :
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
การด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

082

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2559

155,742,331 169,564,550
5,527,462 7,274,594
516,806
412,854
892,078 1,091,857
162,678,677 178,343,855

20

23

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		 สุทธิจากภาษีเงินได้
การด�ำเนินทีย่ กเลิก
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
23
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุน้
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
ก�ำไรส�ำหรับปี

2560

121,050,893 129,661,587
971,831 1,229,423
37,797,341 40,884,694
159,820,065 171,775,704
2,858,612
6,568,151
( 86,650)
(101,040)
2,771,962
6,467,111
(616,956)
(804,975)
2,155,006
5,662,136
2,155,006

(3,812,094)
1,850,042

(99,430)

2,323,565

2,055,576

668,325
4,841,932

0.005

0.004

22

บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

ก�ำไรสะสม (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า
ที่ออก
หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ส�ำรองตาม
และช�ำระแล้ว
กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
ก�ำไร (ขาดทุน)

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

116,500,000 83,464,677
116,500,000 83,464,677

11,650,000 (15,451,553) 196,163,124
- 1,850,042 1,850,042
- 2,991,890 2,991,890
- 4,841,932 4,841,932
11,650,000 (10,609,621) 201,005,056

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

116,500,000 83,464,677
116,500,000 83,464,677

11,650,000 (10,609,621) 201,005,056
- 2,155,006 2,155,006
(99,430)
(99,430)
- 2,055,576 2,055,576
11,650,000 (8,554,045) 203,060,632

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีจากการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ขาดทุนก่อนภาษีจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก (หมายเหตุ 23)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนีส้ งสัยจะสูญ
โอนกลับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ตัดจ�ำหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ รับ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์อนื่
หนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนีส้ นิ อืน่
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2559

2,771,962
2,771,962

6,467,111
(4,792,714)
1,674,397

7,926,105
4,340
(836,522)
15,758,995
(839,837)
3
100
814,701
18,666
(516,806)
25,101,707

9,521,447
39,560
(793,371)
40,532,699
(48,449)
(843,441)
157
1,499,071
(412,854)
51,169,216

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

(17,380,847)
1,566,535
(39,458,739)
(1,538,993)
-

1,312,786
(3,014,872)
(233,167)
57,000,660
5,439,687
(3,863,895)
58,576,452

(8,915,533)
(1,479,667)
(1,277,969)
(17,315,997)
(2,969,927)
(20,285,924)

บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ�ำเพิม่ ขึน้
ซือ้ หน่วยลงทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำประกันลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ซือ้ อุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายช�ำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซือ้ ยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

2560

2559

(562,239)
850,000
(2,228,533)
(1,693,386)
847,243
511,372
(2,275,543)

(70,944)
(20,000,000)
20,048,449
(3,000,000)
(1,778,656)
(379,938)
15,994,225
417,288
11,230,424

(89,334)
(18,666)
(108,000)
56,192,909
44,328,555
100,521,464

(9,055,500)
53,384,055
44,328,555

(124,288)
1,864,000

3,739,862
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ
		 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือ การจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท การผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศ รับโฆษณา ทีอ่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่ 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
1.2 การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
		 เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2559 ที่ ประชุ ม กรรมการบริ ษั ท ฯได้ มี ม ติ ใ ห้ ห ยุ ด การด� ำ เนิ น งานผลิ ต รายการและ
การให้ โ ฆษณาทางโทรทั ศ น์ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2560 เป็ น ต้ น ไป เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในพฤติ ก รรมของ
ผู ้ บ ริ โ ภคและการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท ฯจากส่ ว นงานดั ง กล่า วลดลง ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอกั บ ต้ นทุน
ในการด� ำ เนิ น งาน ในระหว่า งปี 2559 รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วมี จ� ำ นวน 7 ล้านบาท คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 3.78
ของรายได้ รวม

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

		งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543
		 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อั ง กฤษแปลจากงบการเงิ น ฉบั บภาษาไทยนี้
		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
		 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
		รายได้จากการขายสินค้า
		 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้า
ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		รายได้ค่าสมาชิกนิตยสาร
		 ค่าสมาชิกนิตยสารรับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
		รายได้ค่าบริการ
		 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
		 รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสื่อ
โฆษณาได้เผยแพร่
		 รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรู้เมื่อมีการจัดงานแล้ว
		รายได้ค่าเช่า
		 รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์จะบันทึกเป็นรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
		ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้า
		ลูกหนีก้ ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
		สินค้าคงเหลือของบริษัทฯแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
			 อาคาร
20
ปี
			 ส่วนปรับปรุงอาคาร
5,10
ปี
			 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3, 5
ปี
			 อุปกรณ์ส�ำนักงานและเครื่องตกแต่ง
5
ปี
			 เครื่องมือและอุปกรณ์
3
ปี
			 ยานพาหนะ
5
ปี
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		ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
		 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
		 บริษทั ฯตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
		 บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า
บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด มีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
			
		 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
3, 5 ปี
		 หลักสูตรอบรมออนไลน์
3 ปี
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.8 สัญญาเช่าระยะยาว
		สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
		 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.9 เงินตราต่างประเทศ
		บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
		 รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
		 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
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4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
			ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทสี่ ะท้อนถึงการประเมินความเสีย่ งในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะ
เวลาและความเสีย่ งซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ ำ� ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย
บริษัทฯใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้
มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
			 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์พนักงาน
			ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
			 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
			ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
			 • โครงการสมทบเงิน
			 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
			 • โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			 บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
			 บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
			 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.12 ประมาณการหนี้สิน
			บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.13 ภาษีเงินได้
			ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
			บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�ำนวณ
จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
			 บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษัทฯจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวทีใ่ ช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
			 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
			 บริษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม
			มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
			 ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
			 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
          		 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
          		 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
			 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
ยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

			ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ า ยบริ หารจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
		 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
		ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
		 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท ฯกั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น สรุ ป ได้ ดั ง นี้

รายชื่อ
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ำกัด
บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท เอเน็ต จ�ำกัด
บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษัท เออาร์ ไอที จ�ำกัด
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ�ำกัด
บริษัท ไบโอบอร์น จ�ำกัด
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
บริษัท เอสพีวีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
Keppel Communication Pte. Ltd.

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

091

		ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
													 (หน่วย : ล้านบาท)

2560

2559

นโยบายการก�ำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
ขายสินค้า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากงานแสดงสินค้า
รายได้บริการอื่น

3
8
15
3

2
9
13
3

ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิม่
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิม่

ค่าใช้จ่าย
ซื้อสินค้า
ค่าโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริหาร
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
ค่าบริการอื่น

1
1
1
2
1
2

1
1
1
2
1
2

ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิม่

		ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
													       (หน่วย : พันบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

2560

2559

10,194

7,559

2,039

2,882

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีคา่ ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังนี้								       (หน่วย : พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2560

2559

12,366
323
12,689

12,211
209
12,420

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

130
100,391
100,521

135
44,194
44,329

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.10
ต่อปี (2559 : ร้อยละ 0.38 ถึง 1.10 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินฝากประจ�ำทีม่ ีอายุเกิน 3 เดือน เป็นจ�ำนวน 0.9 ล้านบาท (2559: 0.3 ล้าน
บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
8,590
		 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		 ค้างช�ำระ
1,204
			 ไม่เกิน 3 เดือน
9,794
รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
		 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
19,148
		 ค้างช�ำระ
			 ไม่เกิน 3 เดือน
2,477
			 6 - 12 เดือน
57
			 มากกว่า 12 เดือน
671
		รวม
22,353
		 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(728)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
21,625
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
31,419
ลูกหนี้อื่น		
รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
400
รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
4,890
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
8,554
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
70
อื่นๆ
1,420
รวมลูกหนี้อื่น
15,335
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
46,754

6,045
67
6,112
48,900
11,389
53
671
61,013
(724)
60,289
66,401
1,447
6,434
10,467
726
2,242
21,316
87,717
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10. สินค้าคงเหลือ
ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างท�ำ
รวม

2560

2559

785
136
921

1,655
99
1,754

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2560
2559
(589)
(589)

(1,426)
(1,426)

(หน่วย : พันบาท)

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2560

2559

196
136
332

229
99
328

		ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั จ�ำนวน 0.1
ล้านบาท (2559 : 0.4 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 0.9 ล้านบาท (2559 : 1.2
ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากประจ�ำที่มีภาระค�้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้
		 • เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน จ�ำนวน 6.0 ล้านบาท (2559 : 6.0 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ ได้รับจ�ำนวน 5.0 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค�้ำประกันธนาคารจ�ำนวน 20.0 ล้านบาท
		 • เงินฝากประจ�ำ 6 เดือน จ�ำนวน 0.5 ล้านบาท (2559 : 1.0 ล้านบาท) และเงินฝากออมทรัพย์จำ� นวน 5.0 ล้านบาท
(2559 : 5.4 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันการออกหนังสือค�้ำประกันที่ธนาคารออกในนามบริษัทฯ

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

อุปกรณ์
ส่วน
ปรับปรุง อุปกรณ์ ส�ำนักงานและ เครื่องมือ ยาน
ที่ดิน อาคาร อาคาร คอมพิวเตอร์ เครือ่ งตกแต่ง และอุปกรณ์ พาหนะ
ราคาทุน
41,074 10,000 14,810
1 มกราคม 2559
608
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย
41,074 10,000 15,418
31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
- (216)
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2560
41,074 10,000 15,202
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
- 7,918 13,143
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
191
500
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
		 ส่วนที่จ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
		 ส่ ว นที่ ตั ด จ� ำ หน่ า ย 31 ธันวาคม 2559
- 8,418 13,334
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
225
500
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
		 ส่วนที่จ�ำหน่าย
- (216)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
		 ส่ ว นที่ ตั ด จ� ำ หน่ า ย 31 ธันวาคม 2560
- 8,918 13,343

094

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

รวม

21,868
734
(786)
(109)
21,707
931
(1,117)
(6)
21,515

9,419
437
(140)
(154)
9,562
172
(14)
9,520

24,299
(24,299)
-

8,981
8,981
2,990
(3,311)
8,660

130,451
1,779
(25,225)
(263)
106,742
4,093
(4,858)
(6)
105,971

18,989
1,891

6,912
1,025

8,455
730

8,616
181

64,033
4,518

(775)

(136)

(9,185)

(108)
19,997
1,343

(132)
7,669
991

-

(1,117)

(206)

-

(6)
20,217

8,454

-

- (10,096)
8,797
286

(240)
58,215
3,345

(3,311) (4,850)
5,772

(6)
56,704

(หน่วย : พันบาท)
อุปกรณ์
ส่วน
ปรับปรุง อุปกรณ์ ส�ำนักงานและ เครื่องมือ ยาน
ที่ดิน อาคาร อาคาร คอมพิวเตอร์ เครือ่ งตกแต่ง และอุปกรณ์ พาหนะ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
41,074 1,582 2,084
1,710
1,893
31 ธันวาคม 2560
41,074 1,082 1,859
1,298
1,066
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
2559 (จ�ำนวน 1.0 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2560 (จ�ำนวนทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

-

184
2,888

รวม
48,527
49,267
4,518
3,345

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมียานพาหนะซึง่ ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี
เป็นจ�ำนวนประมาณ 2.9 ล้านบาท (2559: ไม่มี)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 43.0 ล้านบาท (2559: 42.6 ล้านบาท)
		 วันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัทฯได้ท�ำสัญญาขายอุปกรณ์กับคู่สัญญา 2 ราย โดยมีก�ำไรจากการขายอุปกรณ์
จ�ำนวน 0.8 ล้านบาท

13. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(หน่วย : พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ตัดจ�ำหน่าย
31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
2559
2560

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์
ระหว่างพัฒนา

รวม

25,874
380
(1,708)
24,546
5
(11)
24,540

690
690

1,689
(690)
999

25,874
380
(1,708)
24,546
1,694
(11)
26,229

13,523
5,003
(1,708)
16,818
4,523
(11)
21,330

58
58

-

13,523
5,003
(1,708)
16,818
4,581
(11)
21,388

7,728
3,210

632

999

7,728
4,841
5,003
4,581
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		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 11.6 ล้านบาท (2559 : 10.4 ล้านบาท)

14. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560		
รวม

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

4,227
2,970
3,864
11,061

5,440
4,227
2,970
12,637

		บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการขอคืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน
ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯจะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าว
ทั้งจ�ำนวนในอนาคต
		 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของปี 2557 จ�ำนวน 5.4 ล้านบาท

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

2,039
7,213
7,710
16,962

2,470
5,475
412
7,293
15,650

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

2,052
(277)
1,775
(332)
1,443

-

		 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะ ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมี
ก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
		 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1-4 ปี
รวม
2,052
1,620
432
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
(277)
(177)
(100)
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
1,775
1,443
332
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�ำ่ ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
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บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

17. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

		 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย :
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
		 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2560

2559

5,641

9,159

677
137

1,082
417

124
(233)
6,346

(1,537)
786
(2,988)
(1,278)
5,641

		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการดังต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย : พันบาท)
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

2560

2559

232
582
814

1,116
383
1,499

		 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้าเป็นจ�ำนวนประมาณ 1 ล้าน
บาท (2559 : ไม่มี)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯประมาณ 12 ปี (2559 : 12 ปี)
		 สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต (ขึน้ กับช่วงอายุ)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

(ร้อยละต่อปี)
2.4
3.5 - 6.0
0 - 25.0

2559

(ร้อยละต่อปี)
2.4
3.5 - 6.0
0 - 25.0

		 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

31 ธันวาคม 2560

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อส�ำรอง เคลื่อนไหวลดลง ผลกระทบต่อส�ำรอง
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
635
อัตราคิดลด
(558)
1
1
(612)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
686
1
1
257
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(229)
10
10
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31 ธันวาคม 2559

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อส�ำรอง เคลื่อนไหวลดลง ผลกระทบต่อส�ำรอง
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
อัตราคิดลด
597
(522)
1
1
อัตราการขึ้นเงินเดือน
(519)
581
1
1
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
276
(248)
10
10

18. ส�ำรองตามกฎหมาย

		ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไป
จ่ายเงินปันผลได้
		 ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

2560

2559

45
90
8
2

48
108
10
2

20. ภาษีเงินได้

		ภาษีเงินได้ของบริษัทฯส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ภาษีเงินได้จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

2560

2559

617
617

805
(981)
(176)

-

-

617
617

(176)
(176)

		 รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างผลประโยชน์ภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ :
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560

2559

2,772
ร้อยละ 20
554

1,674
ร้อยละ 20
335

200
(137)
63
617

168
(679)
(511)
(176)

		 จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก :
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัยภัย
- การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
- การด�ำเนินงานที่ยกเลิก

2560

2559

(25)
-

581
167

		 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (หน่วย : พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม

2560

2559

146
118
1,269
3,502
5,035

145
285
1,128
4,069
5,627

21. การส่งเสริมการลงทุน
		บริษทั ฯได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise

software, Digital content และ Embedded Software ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2911(7)/2555 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2555 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
		 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 1.1 ล้านบาท
(2559 : 0.1 ล้านบาท)

22. ก�ำไรต่อหุ้น
		ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
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ก�ำไรส�ำหรับปี (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำหนัก (พันหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น)

2560

2559

2,155
466,000
0.005

1,850
466,000
0.004

23. ผลการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

		เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้หยุดการด�ำเนินงานผลิตรายการ
และการให้โฆษณาทางโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 1.2
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จัดประเภทผลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานด�ำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงิน
		 ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

2559
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไรต่อหุ้น :
ขาดทุนต่อหุ้นส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุ้น)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้

7,163
7,163
10,134
96
1,726
11,956
(4,793)
981
(3,812)
(0.008)
668

		 กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)

2559
กิจกรรมด�ำเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

0100

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

(2,899)
(382)
(3,281)

24. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

		 ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
• สื่อและคอนเทนต์
• จัดนิทรรศการ
• บริการดิจิทัล
		 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงาน ยกเว้น
การหยุดด�ำเนินงานผลิตรายการและการให้โฆษณาทางโทรทัศน์ในปี 2559 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 1.2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานสื่อดิจิทัล
		 บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
		 ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ใน
การวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริหารงานด้านการ
จัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของบริษัทฯ โดยไม่มีการปันส่วน
ให้แต่ละส่วนงานด�ำเนินงาน
		 การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
		 ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สื่อและ จัดนิทรรศการ บริการดิจิทัล รวมส่วนงาน การตัดบัญชี
รวม
คอนเทนต์
รายการระหว่างกัน
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

33,784
342
34,126

81,092
81,092

46,394
25
46,419

161,270
367
161,637

(367)
(367)

161,270
161,270

2,471

(3,931)

2,910

1,450

-

1,450
(87)
1,409
2,772
(617)
2,155
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(หน่วย : พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สื่อและ จัดนิทรรศการ บริการดิจิทัล รวมส่วนงาน การตัดบัญชี
รวม
คอนเทนต์
รายการระหว่างกัน
รายได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก 36,232
รายได้ระหว่างส่วนงาน
695
รวมรายได้
36,927
ผลการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
2,673
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ผลการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
ก�ำไรส�ำหรับปี

105,606
105,606

35,001
70
35,071

176,839
765
177,604

(765)
(765)

176,839
176,839

(1,904)

4,294

5,063

-

5,063
(101)
1,505
6,467
(805)
5,662
(3,812)
1,850

		 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
		 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 4 ราย โดยมีรายได้จ�ำนวน 7 ล้านบาท จากส่วนงานบริการ
ดิจิทัล และ 31 ล้านบาท จากส่วนงานนิทรรศการ (2559 : รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวน 1 ราย โดยมีรายได้จ�ำนวน
27 ล้านบาท จากส่วนงานนิทรรศการ)

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

		บริษทั ฯ และพนักงานบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน
เงินกองทุนและผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ
		 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1.1 ล้านบาท (2559 : 1.1 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
		 26.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ
		บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า ยานพาหนะและสัญญาบริการ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า
ด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0102

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2560

2559

7.6
0.6

6.6
0.5

		 26.2 การค�ำ้ ประกัน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่จ�ำนวน
0.2 ล้านบาท เพื่อใช้ค�้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (2559 : หนังสือค�้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 0.3 ล้านบาท)

27. เครื่องมือทางการเงิน
		 27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค�ำ้ ประกัน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนี้
โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯ
มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
		ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ดี อกเบีย้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่ำ
		 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี 1-5 ปี ราคาตลาด
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�ำประกัน

0.9
6.5

-

100.4
5.0

0.1
46.8
-

0.38 - 1.10
0.90 - 1.00
0.38 - 1.00

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

0.3

1.4

-

17.0
-

6.17

ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

0103

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ราคาตลาด
(ร้อยละต่อปี)

0.3
7.0

44.2
5.4

0.1
87.7
-

0.38 - 1.10
0.90 - 1.15
0.38 - 1.15

-

-

15.6

-

		ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นสาระส�ำคัญ เนื่องจากธุรกรรมที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศมีจ�ำนวนน้อยและไม่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงิน จึงไม่ได้มีการพิจารณาท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
		 27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน
		วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุน

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2559 : 0.14:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
For the year ending of December 31

(Unit : Million Baht)

The Company
2559
2558
2017
2016
2015
Financial Position
• Current Assets
• Total Assets
• Current Liabilities
• Total Liabilities
• Shareholders’ Equity
• Registered and Paid-up Capital

150.48
232.38
21.53
29.32
203.06
116.50

142.63
229.55
22.90
28.54
201.01
1 16.50

134.59
238.62
33.29
42.45
196.16
116.50

Operating Performance
• Total Revenue
• Revenue from sales and services
• Cost of sales and services
• Gross Profit
• Net Profit (Loss) from continuing operation
• Profit (Loss) before income tax
• Net Profit (Loss)

162.68
161.27
121.05
40.22
002.16
2.77
2.16

178.34
176.84
129.66
047.18
0 5.66
001.67
001.85

307.28
306.00
266.19
39.80
(11.82)
(11.35)
(9.86)

Financial Ratio
• Gross Profit Margin (%)
• Net Profit Margin from continuing operation (%)
• Net Profit Margin (%)
• Return on Assets (%)
• Return on Equity (%)
• Current Ratio (times)
• Debt to Equity Ratio (times)

024.94
1.32
1.32
0.93
1.07
6.99
0.14

026.68
3.17
1.00
0.79
0.93
6.23
0.14

013.01
(3.85)
(3.02)
(4.07)
(4.90)
4.04
0.22

Data per share (Baht)
• Earnings per share(Baht)
• Number of shares-Issued and paid up (share : Million)
• Book Value per share (Baht)
• Par value per share (Baht)
• Dividend per share (Baht)

0.005
466.00
0.44
0.25
-

0.004
(0.021)
466.00
466.00
0.43		 0.42
0.25
0.25
-
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GENERAL INFORMATION
General Information
Company
Address

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400

Type of Business

3 categories as
1. Media and Content
2. Exposition, Event and Integrated Marketing Communication
3. Digital Service
0107553000051
+66 (0) 2642 3400
+66 (0) 2641 2331
www.arip.co.th, www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 Baht
116,500,000 Baht
0.25 Baht
Ordinary Shares 466,000,000 shares

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

Other Relevant Information
Share Registrar

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

Auditor

Mr. Chayapol Suppasedtanon
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3972
EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel : +66 (0) 2264 9090 Fax : +66 (0) 2264 0789-90
www.ey.com

Investor Relation
Executive Director/ Business Media Director
Executive Director/ Chief Financial Officer
Assistant Company Secretary
E-mail address
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Mr. Thanit Klaewdetsri
Miss Pornpavee Sahawathanapong
Miss Ann Sangsombutdee
tarip@arip.co.th

VISION, MISSION AND BUSINESS GOALS
Vision

The Company will be a leading provider of creative, constructive and reliable content for businesses
as well as modern consumer groups. It will offer total solution and consultancy of marketing communication
services equipped with innovative technology and tools.

Mission

• Producing quality content on business, ICT, education, and several other fields with maximum usefulness,
accuracy, and reliability.
• Developing innovative media channels that can reach targeted customers efficiently and appropriately.
• Evolving digital tools backed by ICT-based innovation.
• Providing integrated marketing content services to ensure the highest satisfaction for targeted customers
with
 enhanced efficiency and utmost professionalism.

Business Goals

The followings are the goals for the Company’s core businesses:
	
1. Content Production
ARIP aims to become the biggest leader of social media and digital marketing content on business,
management, marketing, ICT, education, and other interesting knowledge, emphasizing mainly on in-depth
analysis of business information classified by industry for top executives and business entrepreneurs.
We also provide an extensive range of information analysis for interested customers in general, as part of the
ambitious goal to keep pace with globalization and changing aspects of business, economy, society, and
technology in the digital era.
2. Media Development
To demonstrate the leadership of the social media and digital marketing content industry, ARIP has
vowed to penetrate the new generation by introducing a broad range of quality contents evolved through
various types of media that have powerful influences on targeted customers’ perception and access to the
required information, varying in print media, online media, social media, exhibition, seminar, and marketing
event to maximize our potential in digital communication that can reach targeted customers effectively and
appropriately.
3. Comprehensive Marketing Communication
ARIP is committed to developing a comprehensive range of marketing communication services to
increase customers’ perception and understanding towards certain products and services to be admired by the
masses. We are able to cover a broad scope of services, including marketing consultancy, advertising training,
public relations, sales promotion, direct marketing, trade exhibition, seminar organization, and traditional
marketing, aiming to attract different organizations and individuals across the public and private sectors in
Thailand.
4. Digital Tool Advancement
ARIP has shifted its clear focus to generating greater development of computerized software programs
served as communication platforms, tools, applications, and devices. Such advanced technology has been
expected to progress our marketing strategies, providing business entrepreneurs and consumers with
the most efficient two-way communication approach, considered an integral part of our media development
strategies evolved to promote the achievement of business marketing communication.
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NATURE OF BUSINESS

The Company’s core businesses can be divided into three categories as follows:

1. Printed Media and Content

The Company creates sells and distributes
advertising spaces and services on traditional media,
digital media, and online social media in the fields
o f business, management and ICT. It can be
categorized into two following groups:
1.1.Corporate Media and Content
		 1.1.1 “Business+” Magazine provides an
i n-depth analysis on the economy, business,
management strategy, administration, marketing
and even business trend updates. It also includes
in-depth interviews of successful executives to allow
readers to get in touch with some useful business
strategies and industrial trends. Most importantly, these
articles share some very useful case studies which
readers can apply to their business in order to uplift
their capacity.
		 Target Group: Seniors and middle-level
executives in area of management, marketing and
corporate strategy.
		 Advertisers: Corporate clients, who aim to
s trengthen their images, brands as well as their
products/ services to the target readers.
		 Source of revenue: Majority comes from
advertising fee, followed by magazine distribution,
special edition or activities.
		 1.1.2 Annual Data Compilations & Ranking
		 • “Business+ Top 1000 Companies” Magazine
c ompiles business information of the Registered
Companies in Thailand in order to list the Top 1,000
c ompanies with the highest revenue, including
analysis articles on Top Gain and Top Loss in each
industrial group and even ranks the Top 50 companies
in terms of outstanding performance in revenue, profit
and return ratio growth.
		 Target Group: Seniors and middle-level
executives in area of management, marketing and
corporate strategy.
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		 Advertisers: Corporate clients, who aim to
s trengthen their images, brands as well as their
products/ services to the target readers.
		 Source of revenue: Main revenue comes from
advertising fee and magazine distribution.
		 • “Business+ Universities” is a compilation of
information of every public and private academic
institution nationwide and even shares executive’s
views and visions through in-depth interviews for
students and parents who are still seeking for the right
university before applying and enrolling to fulfill their
education ambition. They also provide information on
entrance procedures, the Ranking of Top 100 faculties,
as well as faculty lists and available courses offered
b y various academic institutions and universities
nationwide.
		 Target Group: Readers such as students,
parents seeking for useful information to study
and consider about universities.
		 Advertisers: Clients include universities,
specialized educational institutes, and vocational
educational institutes wishing to provide alternative
information to readers who are seeking information
to consider and select their further study.
		 Source of revenue: Main revenue comes from
advertising fee and book distribution.
		 • “Business+ Top Insurance” gives an overview
o f Thailand’s insurance industry and in-depth
interviews on the visions of the management of leading
insurance companies, in order to inspire the readers
a wareness of the importance of life and non-life
insurances and they are able to choose the best
product for themselves and their family members.
		 Target Group: Readers such as people who
a re interested in seeking information regarding
insurance as the guideline to choose the insurance
policies for themselves and their family and people
who are seeking the guideline to reduce health care
expenditures and financial risks.

		 Advertisers: Clients include life insurance
companies, non-life insurance companies, clinics and
hospital and financial institution.
		 Source of revenue: Main revenue comes from
advertising fee and book distribution.
		 1.1.3 Seminars and Awarding Events
		 • Business+ also organizes seminars,
n etworking event with the objective to create
awareness in industry trend and/or interesting topics
for our readers. This activity is the good opportunity
f or our editor, management team to meet and
exchange ideas with our reader as well as advertisers.
		 Target Group: Readers and advertisers who
are senior and middle-level executives in area of
marketing, management, and corporate strategy.
		 Source of revenue: Revenue comes from event
sponsors.
		 • Awarding Event “THAILAND TOP COMPANY
AWARDS”: Based on interviews and presentations
by executives from leading corporates, the editor
has been impressed by their visions and strategies
making their businesses successful, this leads to
the search of criteria for the selection of leading
corporates. With the cooperation from educational
institutions, the event “THAILAND TOP COMPANY
AWARDS” was started since 2013, its objective is
t o select outstanding corporates in terms of
performance, Corporate Social Responsibility and
Environment, Good Corporate Governance to achieve
corporate sustainability.
		 Target Group: Corporates having best
performance and outstanding business operation
in their industry.		
		 Source of revenue: Revenue comes from event
sponsors.
		 • Awarding Event “THAILAND TOP SME AWARD”:
Since the editor had an opportunity to interview
SME executives and the event of “THAILAND TOP
C OMPANY AWARDS”, the awarding event was

s uccessful, the editorial team has developed
another awarding event for SMEs with the objective
to present the potential of these organizations to
the public.
		 Target Group: SMEs having best performance
and outstanding business operation.
		 Source of revenue: Revenue comes from
event sponsors.
1.2 ICT Media
		 1.2.1 “COMTODAY”, one of leading fortnightly
I CT magazine in Thailand, providing up-to-date
technology news, as well as useful content such as tips
and techniques. From January 2018, all contents
w ill be available only through www.aripFan.com,
leading consumer ICT webpages with more than
100,000 monthly subscribers. Additionally, there are
online channels with more than 200,000 subscribers
as follows:
		 Facebook: www.facebook.com/aripfan
		 Twitter: @aripfan
		 Youtube: ARIP Official
		 Target Group: Consumers who are interested
in technology, modern digital lifestyle such as
N otebook, Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber
Security, and effective, worthy and safe Applications.
		 Advertisers: Corporations who aim to
promote their corporate image and/or products
and service via online media.
		 Source of revenue: Main Revenue comes
from online advertising fee, content marketing and
service as well as other event utilizing our members/
community.
		 1.2.2 ELEADER is a monthly magazine which
offers an in-depth analysis on ICT system integration
within organizations as well as updated trends
in global computer and ICT industry. The magazine
also includes famous columnist articles that can be
highly useful to senior executives and executives
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in the field of ICT. It also responds digital lifestyle
and IOT requiring information access all the time,
from October 2017 onward, it will be available at
w ww.theeleader.com and www.facebook.com/
eleaderfanpage to allow consumers to access the
most updated information and can promptly apply
in their business management.
		 Target group: ICT Executives in both
government sector and private sector who wish to
keep up to date with information and analysis on
enterprise technology in order to apply to their own
corporate to achieve the goals of their business or
corporate.
		 Advertisers: PR & Advertising clients include
companies or corporates wishing to strengthen
their image or make PR of their product or service to
executive group in charge of ICT in both government
sector and private sector.
		 Source of revenue: Revenue comes from
advertising fee and seminar.
		 1.2.3 COMMART (www.commartthailand.com
and www.facebook.comcommartthailand), an online
media of leading ICT product exhibition organized
by the Company, to be used as a channel for
communication with consumers to publicize the details
o f the event, special promotions, highlights and
relevant activities, including the list of entrepreneurs,
p roducts and services that will be presented at
“COMMART”.
		 Target group: COMMART visitors and
exhibitors.

2. Conventions, Exhibition and
Integrated Marketing Services

2.1 The Company organizes ICT products
exhibition under the name of “COMMART” three
times a year.
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2.2 The Company provides comprehensive event
management service for conventions and exhibitions
s tarting from concept and theme formulation to
seeking appropriate venues, collecting target group
information, public relations and event management
to accurately fulfill the requirements of customers
in the Digital Age both in government sector and
private sector.
2.3 With our expertise and experience in content,
m edia and event management, the Company
offers integrated marketing services, starting from
strategy planning to detail execution, to ensure high
quality of results with customer staisfcation.
		 Target group:
		 • COMMART: ICT exhibition and marketplace
f or technology products for individual and
business used.
		 • Other events: Event that the Company
p rovides event management service under
customers’ brand and requirement. Our customers
include government sector or private sector.
		 Source of revenue:
		 • COMMART: Main income comes from space
rental in our events, including other services such as
a dvertising display decoration, storage rental
service and other facilities and services in the event.
		 • General Event: Revenue comes from event
management service.

3. Digital Services

3.1 Comprehensive Digital Marketing Service
The Company acts as “Digital Marketing
Consultant” providing full range of digital services
from marketing strategies to marketing execution,
serving the modern marketing needs of enterprise
c ustomers in short term, medium term and long
term. We serve all types of online media; Owned

m edia such as Website, Mobile Application, Viral
Marketing, Earned Media and Paid Media, with
v arious distribution channels (Email, SMS, Call
Center, Social Media Marketing (Facebook, Instagram),
Search Engine Marketing (Google AdWords, GDN)
and Social Listening. Our services equipped with
p owerful tools and analytics report to ensure the
effectiveness of campaign and/or communication.
		 Target group: Corporates or advertising
agencies.
		 Source of revenue: Consultation fee, retainer
fee, management fee depend on customers’ requirement.
3.2 Multimedia e-Bookshelf
		 Being digital platform service for e-Book
production, collection and distribution using cloud
t echnology, where customers can store all file
types; audio, video, animation, accessed from mobile
devices.

		 Target group: Educational institutions or
c orporates wishing to manage data system and
reduce the use of printed documents.
		 Source of revenue: Subscription fee
3.3 Online Education (e-Learning)
		 This service aims to serve corporates who
focus on Human Resource Development. Our service
includes competency-based online training platform
with rich media content, using cloud technology. Our
c urriculum and course developed and designed
base on competency, with partnership from leading
universities, presenting in various media format to
interest the leaners. Furthermore, our service platform
can be integrated to human resource management
system.
		 Target group: Medium to large Corporates
requiring skill development for their employee.
		 Source of revenue: Subscription fee.
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REVENUE STRUCTURE
Type of Revenue
1. Print Media
2. Exposition, Event and
Integrated marketing communication
3. Digital and Other Media
Total sales and service revenue
Other revenue
Total revenue

2017

2016

2015

Mb.

%

Mb.

%

Mb.

%

33.78
81.09

20.77
49.85

36.23
105.61

20.32
59.22

40.39
163.46

13.14
53.20

46.36
161.27

28.52
99.13

35.00
176.84

19.63
99.16

102.15
306.00

33.24
99.58

1.41

0.87

1.50

0.84

1.28

0.42

162.68

100.00

178.34 100.00

307.28

100.00

ARIP’s MILESTONES
1989 		
Established A.R. Information & Publication Co., Ltd.
2010		 Registered as a public limited company in pursuant to the Public Limited Company Act, and 		
rename to ARIP Public Company Limited. Traded on the “Market for Alternative Investment (MAI)”
		
		
on Dec 2, 2010.
2011
Launched its first digital magazine “COMTODAY”.
2012 		
- Launched special publication “Top Universities” & “Top Insurance”.
		
- Obtained an investment promotion certificate from Thailand’s Board of Investment (BOI)
		
under software business category: Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software.
2013
Launched “Thailand Top Company Award” Award to the outstanding company.
2015		 - Launched “Data Dive”, customer Behavior Analysis, services which include collecting data,
		data analytic and report.
		- Launched social media: Facebook: aripFan, Twitter: ariptoday. To combine the power of ICT
		
media covers all publishing channels.
2017
Developed on “WISIMO” e-Learning Management System & Solution including the practical 		
		
courses with knowledge & cases for business management skills presenting in formats of 		
		
multi-media and interactive features, which suited for organizations and corporate headcounts,
		
who want to improve and maximize their potential competency and abilities.
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RISK FACTORS
Presently, the Company has both internal and
external risk factors, directly and indirectly affecting
the Company’s business operation. However, the
Company has a risk assessment plan and risk
management plan for possible risks, other risks and
uncertainty that are not mentioned here shall be
considered as insignificant risks or unpredictable
risks. The risk factors are as follows:

1. Direct Risk Factors:

1.1 Risk Due to Personnel Reliance
		 The Company’s core businesses mainly involve
the development of content in the fields of business
management, marketing and ICT and the development
of digital tools, all of which requires a competent team
of personnel with keen knowledge, abilities and
experiences in the fields of business, management and
technology. Hence, having a competent team of
personnel is therefore one of the most crucial factors
in driving corporate success. However, personnel
changes are inevitable because there are many factors
that may affect business operations.
		 Risk Management Plan: The Company has a
risk management plan for human resources including
personnel competency development, good working
environment, continuously motivating our personnel
through various incentive schemes and promoting
personnel engagement in driving the business
growth and success of the Company as an incentive
to maintain our personnel in the long run. In addition,
we also set up career path for our personnel to support
their career progress and we also have a policy on
promoting team building and establishing an efficient
management system for business continuity.
1.2 Risk from Changes in Consumer Behavior
		 Presently, printed media industry continued to
be affected by the changing consumer behavior as a
result from technological advancements which allow
wider content and information access through modern
technologies such as Smartphones and Tablets,

causing the consumption rate of printed media to
continuously drop. Nevertheless, printed media is still
classified as a type of media that provides a reliable
source of content and information in the eyes of clients
buying advertisement for corporate image creation.
		 Risk Management Plan: The Company is fully
aware of these changing trends and has therefore
shifted its focus to producing high quality media
containing constructive and reliable content in order to
maintain the customer group that still prefers book
reading. However, the Company redefines its business
strategy by terminating production of some printed
medias and turning to focus on special edition books
with specific contents in detail, such strategy
generates more direct reader target group and longer
distribution that is useful for readers and clients buying
advertisement.
		 We have also developed e-magazines and
other online media for supporting the dynamically
changing consumer behavior as a result from modern
day technology and innovation advancements,
including continuously improving content quality to
capture consumer interests and conducting
development in other aspects to deliver a wider range
of media content and services.
		 In respect to ICT product exhibition, the
Company redefines its strategy by teaming up with
business alliance in delivering creativity and excitement
by introducing a new form of ICT product exhibition in
order to create diversity and promoting the event
through various online and offline channels in order to
attract visitors and access wider target group, as a
result, the sale volume and a number of audiences are
increased.
1.3 Risk from Changing Trend in Advertisement
Media Industry
		 Today, advertisement media trend has
significantly as consumers have shifted their interest
toward alternative advertisement media such as social
media and online media despite the fact that many
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companies, which are clients of the Company, still
prefer printed media. Meanwhile, Digital TV industry
has undergone through rapid growth during the past
2 – 3 years, causing the market share of original media
to begin dropping.
		 Risk Management Plan: Although modern media
is risky to original media of the Company, we take this
opportunity to expand our services on online social
media for combining original media with modern media,
strengthening the Company to have more comprehensive
media service and the Company plans its strategies to
more expand its market of online media.
1.4 Risks from Easy Entry into the Competitive
Market with No Barrier Condition
		 Presently, With the style of modern media.
Everyone can act as media by themselves, either
individual or group, with the new form of modern media,
to present contents that satisfy consumers,
subsequently, the Company will have more competitors
due to their potential popularity among readers,
attracting advertisers or sponsors.
		 Risk Management Plan : The Company is aware
of the easy entry into the competitive marketing of
modern media because anyone can act as a media,
however, consumers still concern on reliability and
accuracy. Since the Company is a creditable corporate
and responsible to what it presents, therefore, all
contents presented by the Company shall be verified of
accuracy in order to build consumers’ confidence.
1.5 Risk in Relation to Product Exhibition Venue
		The venue is one of major factors for the Product
Exhibition, affecting the cost and being a key for
successful product exhibition, The Company’s exhibitions
organized are mostly taken place at Queen Sirikit
National Convention Center (QSNCC) due to its
suitable location at the heart of the city, its easily
accessible location by public transportation like MRT
and its spacious area for the exhibition. The Company
will prepare an Annual Projects/ Exhibitions Plan
before establishing an agreement with QSNCC on
a case-by-case basis, or one contract per one event.
This may cause the Company to be at risk of not having
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any venue available for rent in case they are all
occupied or even the risk of increase in rental price by
the Convention Center.
		 Risk Management Plan: Nevertheless, the
Company has been selected to arrange its product
exhibitions at QSNCC in organizing various events
since the Y2001. However; in the event that the Company
must choose other venue, suitability of the venue will
still remain as our topmost priority especially when there
are many convention centers available today both in
Bangkok and Metropolitan Area that are highly spacious
and easily accessible by public transportations, we
are confident that such risks can be minimized.
1.6 Risks from using an uncontrolled social platform
		 The increasing popularity of modern social
media creates a new channel of communication to the
target audience of corporate buying advertisement;
however, such channel is a platform that not belonged
by the Company, then it is impossible to set or control
policies and any possible policy change can affect the
media management costs of corporates buying
advertisement.
		 Risk Management Plan: The Company is aware
of such risk, a team of experts was formed to study the
changes that occur to platforms which are not owned
by the Company all the time under the objectives to
adjust the content format in accordance with the changes,
to minimize the impact on media management costs
as much as possible, to offer a variety of media to
corporate buying advertisement as well as to serve the
demands and to diversify the risk to not rely on any
media.

2. Indirect Risk Factors

2.1 Risk from Lawsuits
		 Since the Company’s businesses mostly involve
producing content for printed, digital including radio
and television media and most of which originated from
books and articles written by either the Company’s
editorial team, or independent writers and even translated
from foreign articles, there is a possibility that the
Company may be at risk of being filed against lawsuit

in relation to copyrights violation or even damaging
the reputation of others.
Risk Management Plan: To handle this issue,
the Company therefore developed Journalist Code of
Professional and Ethical Conduct to be adopted among
its employees as guidance of practice and organized
trainings hosted by specialists in order to educate the
Company’s editorial regarding relevant risk factors and
share some cases in relation to copyrights violation or
defamation in order to prevent such risk from occurring.
As for preventive measures concerning independent
writers, the Company requires all independent writers
to state in the provided employment contract that their
written work is not in violation of any copyrights. In the
event that copyrights violation has been observed, that
independent writer shall solely be responsible for the
damages. Fortunately, such problem is rarely found.
The Company also purchased professional indemnity
insurance in order to reduce the damages in case of
lawsuit.
2.2 Risk from Major Shareholders Having Significant
Shareholding
		 As per the Company’s shareholders registration
list as of December 29, 2017, major shareholder of the
Company is Mr. Min Intanate with total shareholding
equaled to 44.28 percent. This grants Mr. Min Intanate
the power to influence the shareholders’ meeting
resolution within the scope specified by laws or Articles
of Association of the Company which requires the
votes of at least three-fourths of the number of the
shareholders attending the meeting and having
voting rights. Since the Company’s major shareholder is
entitled to over 25 percent votes in objecting the
meeting’s resolutions on various matters, no shareholders
can counter balance the votes of such major shareholder.
		 Furthermore, Apsilon Ventures Pte. Ltd. has a
shareholding within the Company totaling 20.05 percent
(details as per page 116). If the two major shareholders
of the Company who are not related as per Section 258
of Securities and Exchange Act cast joining votes, their
total number of votes would add up to 64.33 percent

which will enable them to have highest authority in
controlling the Company with the power to influence
nearly all of the Company’s decision makings from
nomination of directors to resolution on matters which
require majority vote from the shareholders’ meeting
with the exception of matters specified by laws or the
Company’s Articles of Association which requires
the votes of at least three-fourths from the shareholders’
meeting. This causes other shareholders to be at
risk of not being able to perform auditing and counter
balances on matters proposed by major shareholder
at the shareholders’ meeting for consideration.
		 Risk Management Plan: The Company has
appointed Independent Directors perform the duties as
part of the Audit Committee which include auditing,
considering and scrutinizing to prevent any transactions
that may potentially lead to conflict of interest and
to ensure transparency throughout the Company’s
business operations.

3. Risk from Uprising and Natural
Disasters

		 Uprising and natural disasters are unexpected
events that can directly and indirectly impact the
Company’s business operations. Nevertheless, having
established measures and action plans in advance for
handling such situations can help to minimize the
severity of damage and losses.
		 Risk Management Plan: The Company
developed short-term and long-term emergency plans
for tackling these emergency cases. Its short-term plan
involves providing a backup facility for continuing the
Company’s business operations in the event that the
current workplace is inaccessible. The Company’s
long-term plan, on the other hand, aims at investing in
ICT system to be used as data backup to ensure
business continuity in case of the current workplace
in inaccessible and the Company must be promptly
transferred to other places.
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SHAREHOLDING STRUCTURE
Other
Shareholders

Mr. Min Intanate

35.67%
Apsilon Venture

44.28%

20.05%

Top Ten Major shareholders as of 29 December 2017 include:

Name of shareholder
1. Mr. Min Intanate
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *
3. Mr. Chatchai Songsangcharoen
4. Mr. Narongchai Simaroj
5. Ms. Yuwadee Chompitak
6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon
7. Mr. Supachai Angsirikul
8. Mr. Satit Chiangthong
9. Ms. Anchalee Wanwittayapa
10. Mr. Veerapat Aphavutchai
Other Shareholders

Total

No. of shares

% shareholding

206,338,000
93,432,000
12,500,000
7,500,000
6,700,000
3,117,500
3,060,000
2,759,000
1,930,000
1,835,000
126,828,500

44.28
20.05
2.68
1.61
1.44
0.67
0.66
0.59
0.41
0.39
27.22

466,000,000

100.00

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

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 lower if the Company plans to expand its operations.
In 2017, the Company doesn’t pay dividend because the Company has accumulated loss.
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MANAGEMENT STRUCTURE
Board of
Directors
Nomination &
Remuneration
Committee

Audit
Committee

Executive
Committee

Internal
Audit

CEO

Business
Media

Expo
and Event

ICT Media
Strategy
& Support

Creative

Digital
Media
Accounting,
Finance &
Human Resource
Management
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Board of Directors

The Company management structure consists of The Board of Directors and Sub-Committees.
As of 31 December 2017, The Board of Directors comprising 8 directors as follows.

Position

Name – Last Name
Mr. Manu Leopairote
Mr. Min Intanate
Mrs. Aeimporn Punyasai
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Dr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Prakob Visitkitjakarn

Chairman of the Board / Independent Director
Director / Executive Chairman
Director / Chief Executive Officer
Director
Director
Independent Director / Chairman of Audit Committee /
Chairman of Nomination and Remuneration Committee

7. Group Captain Isaraya Sukcharoen

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

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

8. Mr. Pathom Indarodom

The Director who had completed his term during the Y2017 as follow:

Name – Last Name

Date of Resignation

1. Mr. Narit Therdsteerasukdi

Resignation from the Independent Director /
Member of Audit Committee/ Member of Nomination
and Remuneration Committee on September 1, 2017.

Company’s Secretary: Mr. Chanchai Boonyasurakul
Authorized Directors

Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mrs. Aeimporn Punyasai 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.
Directors Meeting Attendance for the Year 2017
Board
No. of meetings
throughout the year
(9 directors)
Director
4 Times
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Audit Committee
(3 directors)
4 Times

1. Mr. Manu Leopairote

4/4

-

2. Mr. Min Intanate

4/4

-

3. Mrs. Aeimporn Punyasai

4/4

4/4

4. Mr. Pathom Indarodom

4/4

-

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

4/4

-

6. Dr. Wilson Teo Yong Peng

3/4

-

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

Nomination & Remuneration
Committee (3 directors)
2 Times

Board
(9 directors)
4 Times

Audit Committee
(3 directors)
4 Times

Nomination & Remuneration
Committee (3 directors)
2 Times

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

4/4

4/4

2/2

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi*

1/3

3/3

1/1

9. Group Captain Isaraya Sukcharoen

3/4

4/4

2/2

Director

No. of meetings
throughout the year

* Mr. Narit Therdsteerasukdi had resigned from the Independent Director/ Member of Audit Committee/ Member of Nomination
and Remuneration Committee, effective as on the September 1, 2017.

Authorities and Duties of the Board of Directors

Directors shall honestly and prudently perform
their duties in accordance with the laws of Thailand,
the Company’s objectives, Articles of Association,
and resolutions from shareholders’ meetings, all with
the aim to protect the interests of the Company.
A summary of their authorities and duties are as follows:
1. To hold an annual general shareholders’ meeting
within four months after the last day of each fiscal year.
2. To hold a meeting at least once every three months,
as well as, attend a non-executive directors’ meeting
without the management team at least once a year.
3. To prepare the statement of financial position
and statement of comprehensive income as of the last
day of the fiscal year for reporting to the shareholders
in an Annual General Meeting for their consideration
and approval.
4. To designate any director(s) or any person as
their proxies to act on behalf of the Board on specific
issues for a period of time under the Board supervision.
The Board may change, amend or cancel the proxy
whenever it deems appropriate.
		 The Board of Directors may assign their proxy to
the Executive Committee to perform certain activities.
However, the proxy shall limit the authorized person(s)
not to make decision on any transaction that may have
any conflict of interest with the Company or its
subsidiaries, except for the transactions, which are
already or under guidelines approved by the Board.
5. To determine the Company’s goal, policy,
business plan and budget and to supervise and ensure
that the Executive Committee proceed with managing
the Company in line with the Company’s policy.
The following matters require the approval of
shareholders: a capital increase, capital reduction,

debenture issuance, disposal or transfer of the business
or significant part thereof to other parties, the purchase
or acquisition of other businesses, and an amendment
of Memorandum of Association or Articles of
Association, etc.
		 Furthermore, the Board of Directors shall ensure
that the Company complies with regulations of the SEC
and SET, i.e. connected transactions, the disposal
or acquisition of assets, etc.
6. To consider the management structure,
appointment of the Executive Committee, Chief
Executive Officer, and members of other Committees.
7. To regularly monitor the Company’s performance
according the business plan and budget.
8. A director shall not engage in any business
which is similar or in competition with the business of
the Company or become a partner in an ordinary
partnership or become a director of a private company
or any other company operating a business which is
similar or in competition with the business of the
Company, unless he or she notifies the shareholders
meeting prior to the resolution of his or her appointment.
9. A director shall notify the Company without
delay when he or she has a direct or indirect interest
in any contract which is made by the Company, and
when he or she holds shares or debentures of
the Company or an affiliated Company, and shall
indicate any increase or decrease in the number of
the director’s total number of shares.
10. To arrange a performance evaluation on
the Board of Directors as a whole, and an annual
performance evaluation of the Company’s Chief
Executive Officer (CEO).
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Independent Director

Roles and Responsibilities of
The Company has defined the “Independent the Chairman of the Board

Director” in accordance with the requirements set by
the SEC and SET, as follows:
An independent director is a director who
independently provides opinions to the Board of
Directors and protects the interests of all shareholders
equally. He or she should be able to review transactions
that may lead to conflicts of interest between the
Company and related parties. An independent director
should meet the following requirements:
1. Holding less than 1 percent of the shares with
voting rights of the Company paid-up capital, shall be
inclusive of the shares held by related persons and
those involved.
2. Not being or used to be committee who involve in
the management of the Company,or its subsidiaries.
3. Being independent from the management and
shareholders who have the authority in the Company.
4. Not being a related person or close relative
of any management or major shareholders of the
Company or authorized persons.
5. Not having significant business relation with
the Company that may restrict him/her to provide
or express impartial opinions.
6. Not being or used to be an auditor of the
Company, its subsidiaries or entities that may be in
conflict.
7. Not being or used to be a professional service
provider who received a service fee of more than
2 million Baht per year from the Company, its
subsidiaries or entities that may be in conflict.
8. Not being a director who is appointed to be a
representative of directors, executive directors or
major shareholder.
9. Not operating businesses that are similar or
competitive with the Company’s businesses.
10. Not holding any other positions, may affect
his / her ability to provide independent opinions
regarding the business operation of the Company.
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To segregate the authorities and duties in the
matter of the Company policy and management, the
Company has mandatory required a different person
to appoint as the Chairman of the Board, Executive
Chairman and CEO. The Chairman’s roles and
responsibilities are as follows :
1. Call and chairing the meetings of the Board
and the shareholders’ meeting, and jointly with CEO
to decide the agenda of each meeting.
2. Ensure each meeting’s efficiency and comply
with laws, regulations and the Company’s article of
associations, as well as allowing directors’ queries
and expression of free views.
3. Encourage the Board to do their duties
effectively in conformance with the corporate
governance principles.
4. Oversee the performance of Boards and
the subcommittees.
5. In the case of an equality of votes in the
directors’ meeting, the chairman shall have a casting
vote.

Sub-committees

The Board of Director has appointed 3 sub-committees: Executive Committee, Audit Committee and
Nomination & Remuneration Committee. Each committee is assigned to consider and oversee specific matters
before submitting the recommendations and opinions to the Board of Director for consideration.

1. Executive Committee
Position

Name – Last Name
1. Mr. Min Intanate

Executive Chairman

2. Mrs. Aeimporn Punyasai

Executive Director/ Chief Executive Officer

3. Mr. Thanit Klaewdejsri

Executive Director/ Business Media Director

4. Mr. Pornchai Jantarasupasang

Executive Director/ ICT Media & Event Director

5. Mr. Boonlerd Narathai

Executive Director/ Digital Media Director

6. Miss Pornpavee Sahawathanapong

Executive Director/ Chief Financial Officer

Authorities and Duties of the Executive Committee
The Executive Committee has authorities and duties to run the day-to-day operation of the Company. They
include devising of the Company’s business strategies, business plans, budget, management structure and
relevant authority structure. The Executive Committee is also responsible for setting business operation
guidelines corresponding to economic climates. It is to report the plan to the Board of Director for consideration
and/or approval. It has to also monitor the Company’s performance in accordance with the approved
policies. The Executive Committee’s main duties are summarized as following:
1. To review annual budget allocation proposed
The Executive Committee does not have the
by the management before proposing it to the authority to approve any transaction with a conflict
Board of Directors. In case of urgency, the Executive of interest, or any transaction, which the Executive
Committee may approve the change or increase Committee or its related parties may have a conflict
expenditure budget as it deems necessary, provided of interest with the Company or its subsidiary (if any)
that it must report to the Board in the next Board according to SET’s regulations. The Executive
meeting.
Committee is required to obtain approval from the
2. To approve expenditure according to the Board of Directors or Shareholders for those connected
level of authorization that has been approved by the transactions in accordance with the Company’s
Board of Directors.
Articles of Association or relevant laws. This excludes
3. To approve major investments as specified any transactions done in accordance with normal
in the annual budget that are assigned or approved courses of business, for which the Board has already
by the Board of Directors.
stipulated approval guidelines.
4. To provide advice to the management in
the area of finance, marketing, human resource
management, and other operations.
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2. Audit Committee
Name – Last Name

Position

1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*

Independent Director/ Chairman of Audit Committee

2. Group Captain Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of Audit Committee

3. Mr. Pathom Indarodom**

Independent Director/ Member of Audit Committee

* The member of the Audit Committee who has knowledge and experience about accounting and finance.
** Mr. Pathom Indarodom was appointed in place of Mr. Narit Therdsteerasukdi, who had resigned from the Independent Director /
Member of Audit Committee/ Member of Nomination and Remuneration Committee on the September 1, 2017, which effective since
November 9, 2017.

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

3. Nomination and Remuneration Committee
Name – Last Name
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn
2. Group Captain Isaraya Sukcharoen
3. Mr. Pathom Indarodom*

Position

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

* Mr. Pathom Indarodom was appointed in place of Mr. Narit Therdsteerasukdi, who had resigned from the Independent
Director/ Member of Audit Committee/ Member of Nomination and Remuneration Committee on the September 1, 2017, which
effective since November 9, 2017.

Nomination
Authoritiesand
andRemuneration
Duties of Committee’s Secretary: Miss Sadarin Chantakul

the Nomination and Remuneration
Authorities
Committeeand Duties of the Nomination and Remuneration Committee
1. Nomination

1.1 To set guidelines and policies with regards to
the nomination of members of the Board of Directors
and members of other sub-committees. The Committee
shall consider the appropriate number, structure,
composition of members, and qualifications, and
propose to the Board of Directors and Shareholders’
Meeting for approval.
1.2 To consider, recruit and nominate persons
with knowledge and qualifications as required by
laws, Articles of Association, and good corporate
governance and propose to the Board of Director and
Shareholders’ Meeting for approval.
1.3 To be responsible for answering any questions
about nomination at a Shareholders’ Meeting on
behalf of the Board of Directors.
1.4 To perform other nomination related tasks as
assigned by the Board of Directors.

2. Remuneration

2.1 To set guidelines and policies with regards to
the Remuneration of the Company’s directors and
members of other sub-committees and propose to
the Board of Directors and Shareholders’ Meeting for
approval.

2.2 To determine necessary and appropriate
monetary and non-monetary remuneration, for members
of the Board of Directors by taking into consideration
each director’s duties and responsibilities, performance
and propose to the Board of Directors and Shareholders’
Meeting for approval.
2.3. To be responsible for answering any questions
about remuneration at a Shareholders’ Meeting on
behalf of the Board of Directors.
2.4. To perform other remuneration related tasks as
assigned by the Board of Directors.

Nomination of Directors

The Nomination and Remuneration Committee was
appointed by the Board of Directors to screen qualified
persons as required by laws, Articles of Association,
and good corporate governance, and then propose to
the Board of Directors. After the Board of Directors
has considered and agreed, the nominated persons
will be proposed to the Shareholders’ Meeting for
consideration and approval, which requires a
majority vote of the shareholders present at the meeting.
Directors have been appointed by major
shareholders including Mr. Min Intanate and
Dr. Wilson Teo Yong Peng.
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Remuneration of Directors

The Board of Directors appointed the Nomination
and Remuneration Committee to consider
the remuneration guidelines for the Company’s directors
and members of other sub-committees and proposed to
the Board of Directors. The remuneration is based on
experience, the performance obligations and
responsibilities of the directors, by comparing with
other companies in the same industry or companies
that perform similar business. After the Board of
Directors has considered and agreed, the remuneration
will be proposed to the Shareholders’ Meeting for
consideration and approval, which requires a majority
vote of the shareholders present at the meeting.
In 2017, the Board of Directors has conducted
four meetings. The Chairman of the Board shall prearrange the agenda. Each director may propose
other agenda to the board meeting according to the
determined methods and procedure. The Company has
prepared meeting-related documents in an electronic
form, which helps facilitate the meetings and shorten
document distribution process. The Company has
established policy that for a director having interest
or potential conflict of interest must temporarily leave
during that agenda. In the meeting have been important
agenda proposed for consideration such as review
and approval of the Company’s vision, mission, plan,
business plan, annual budget, financial statements,

invest budget, revision of working rules and regulations,
self-assessment of the Board of Directors and the
CEO.
The Board of Directors approved a joint meeting
with non-executive directors in the BOD meeting no.
4/2017. After the meeting finished, the Company’s
non-executive directors and independent directors
had the meeting together to discuss general
management and corporate governance problems of
the Company. The discussion issues were sent to
the CEO for action.
The Nomination and Remuneration Committee
has conducted two meetings, which was a meeting
on February 17, 2017 and November 7, 2017, to
consider the nomination of the Directors who retire by
relation and the Directors’ remuneration for Y2017 and
nomination of the Director who resign during the year.
The Nomination and Remuneration Committee to consider persons who have qualify by the Company’s
Article and corporate governance. The remuneration
of the Board of Directors and sub-committees
determined from experience, the performance
obligations and responsibility by comparing with
other companies in the same industry. The committee
deemed it appropriate to propose to the Board of
Directors to consider and proposed to the AGM Y2017
held on April 20, 2017.

Directors and sub-committees’ Remuneration (in Baht)

Position

Name – Last Name
1. Mr. Manu Leopairote (1)

Chairman of the Board/ Independent Director

2. Mr. Min Intanate (2)
3. Mrs. Aeimporn Punyasai (3)

2,420,000

2,639,000

Director/ Executive Chairman

20,000

381,500

Director/ Chief Executive Officer

20,000

20,000

260,000

260,000

260,000
34,667
15,000

260,000
15,000

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Director
5. Mr. Pathom Indarodom (4)
6. Dr. Wilson Teo Yong Peng(5)
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Remuneration ( Baht / Year )
Y2017
Y2016

Director/ Independent Director
Member of Audit Committee
Member of NRC
Director

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn
8. Mr. Narit Therdsteerasukdi (6)
9. Group Captain
Isaraya Sukcharoen

Remuneration ( Baht / Year )
Y2017
Y2016

Position

Name – Last Name

Independent Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of NRC
Independent Director
Member of Audit Committee
Member of NRC

260,000
360,000
5,000
165,000
160,000
5,000
255,000
240,000
5,000
4,484,667

Independent Director
Member of Audit Committee
Member of NRC

Total

260,000
360,000
5,000
260,000
240,000
5,000
260,000
240,000
5,000
5,210,500

Remarks : The remuneration consists:The Board of Directors: Monthly remuneration and meeting allowance amount 5,000 Baht per attendance.
The Audit Committee: Monthly remuneration.
The Nomination and Remuneration Committee: meeting allowance amount 5,000 Baht per attendance.
(1) Mr. Manu Leopairote, Chairman of the Board/ Independent Director, has requested a reduction of salary down 73,000 Baht,
		 from 273,000 baht to 200,000 baht per month since April 2016.
(2) Mr. Min Intanate, Director/ Executive Chairman, has requested a reduction of salary down to 120,500 baht per month since 		
		 September 2014 until March 2017, and then expressed an intention not to receive the salary since April 2016, in order to relieve
		 the burden of the Company’s expenditures.
(3) Mrs. Aeimporn Punyasai has proposed an intention not to receive the monthly remuneration as the Director, since she is a full time
		 employee of the Company.
(4) Mr. Pathom Indarodom was appointed in place of Mr. Narit Therdsteerasukdi, who had resigned from the Independent
		 Director / Member of Audit Committee/ Member of Nomination and Remuneration Committee according to the resolution of
		 the Board of Directors’ Meeting No. 4/2560, which effective since November 9, 2017.
(5) Dr. Wilson Teo Yong Peng has proposed an intention not to receive the monthly remuneration as the Director.
(6) Mr. Narit Therdsteerasukdi had resigned from the Independent Director / Member of Audit Committee/ Member of Nomination
		 and Remuneration Committee, effective as on September 1, 2017

Remuneration of Management
The Executive Committee to determine the guideline on revising the salary and bonus for top executives
and employees in accordance with the standard in the same industry. The consideration for CEO remuneration
package also involves the work quality, workload and responsibility of work (KPIs), which evaluate by the
Board of Directors and Chairman of the Executive Board. For executives, the CEO evaluated individual
performance.
The overall remuneration of the CEO, first top four of executives and every person in titles equivalent to
the executive in the fourth.
Type of Remuneration
Salary, bonus and welfare*
*

Y2017
No. of
Amount
(Baht/Y)
Persons
6

7,881,129

Y2016
No. of
Amount
(Baht/Y)
Persons
6

7,000,019

A total provident fund contribution was 254,097 Baht for 6 executives in 2017 and 248,249 Baht for 5 executives in 2016.
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Employees

As at December 31, 2017, the Company employs a total of 72 employees (excluding executives).
They can be divided into 72 full time employees and none temporary employees with the details as follows:
Full Time
Employee

Temporary
Employee

Total

Strategy and Support

5

-

5

Expo and Event

-

Creative

8
11

Content & Media

15

-

8
11

Digital Media

18

-

18

1

1

14

-

14

72

-

72

Department

Internal Audit
Accounting, Finance and
Human Resource Management

Total
Labor Disputes - None Employee Remuneration

15

The remuneration payment policy was in conformity with both short-term and long-term operating
performance together with economic circumstances, cost of living, and standard remuneration in the same industry.
The Key Performance Indicator System (KPIs) has been regularly used in considering salary and bonus. The
Company has offered a package of welfare apart from salary, bonus and contributions to the Provident Fund, which
includes commission, incentive, health insurance, annual health check and professional indemnity insurance.
Employees’ remuneration (excluded of the executives)
Y2017
Y2016
No. of
No. of
Amount
Amount
Type of Remuneration
(Baht/Y)
(Baht/Y)
Persons
Persons
Salary, bonus and welfare*
72
36,227,406
78
40,505,140
*

A total provident fund contribution in Year 2017 was 839,159 Baht for 59 employees, and 889,075 Baht for 71 employees in 2016.

Human Resource 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 their expertise from
actual operation (On-the-job training). New employees
will have supervisors from each department to train
them. Besides, the Company’s advisors will regularly
provide internal trainings to share their experiences and
provide additional knowledge to employees. The Company
also considers sending its employees and executives
from various departments to attend additional trainings
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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.
In 2017, The Company has planned to develop
our human resource by improve the learning process
to respond to change in technology and media
competition i.e. training on social media. The
Company has provided in average 8.5 hours per
person of human resource development.

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

Section 1: Rights of Shareholders

1. The Company recognizes and places importance
on fundamental rights of shareholders. They include
the right to trade or transfer shares, the right to gain
the Company’s profit, the right to receive adequate
information of the Company. In addition, it acknowledges
the right to attend shareholders’ meetings in order to
exercise voting right in appointing or removing directors,
appointing auditors and other matters, which may
affect the Company’s operation. Those other matters
may include, for example, the Allocation of Dividends,
determination or amendment of Articles of Association
and Memorandum of Association, decrease or
increase of Capital and approval extraordinary items.
2. The Company takes various actions to encourage
shareholders to exercise their rights in addition to
the fundamental rights. In a shareholders’ meeting,
the Company would provide information on venue,
date, time, and agenda of the meetings, as well as
the opinions of the Company’s directors and other
supplementing information concerning the matters that
need to be considered in the meetings. The information
will be distributed to shareholders at least 21 days
prior to the meetings and posted on the Company’s
website (www.aripplc.com). The Company also gives
opportunity to shareholders to ask questions and express
their opinions or suggestions in any matters fully and
freely. Upon the adjournment of a meeting, the Company
will prepare a minute of meeting, which presents accurate
and complete information for the shareholders to verify.
3. The Company has a policy to invite the Company’s
Board of Directors attend the shareholders’ meetings
in order to clarify or answer questions of shareholders
in the meetings.

4. The Company facilitates and encourages
shareholders to participate and voting in shareholders’
meetings at no cost. It refrains from taking any actions
that may limit shareholders’ opportunities to attend the
meetings and takes effort to make registration and voting
procedures to be as simple and easy as possible.
In addition, it organizes a meeting at a venue that has
a parking area and with easy access via a public
transportation to facilitate the attendance of the shareholders.
5. The Company recognizes the importance of
shareholders’ right. It will not take any action to infringe
upon or diminish the shareholders’ rights.
In 2017, the Company held a shareholder meeting:
the Annual General Meeting of the Shareholders
(the “AGM”) for the year 2017, on April 20, 2017 The
meeting was held on the date and time considered to
be convenience for shareholders and institutional
investors. The Company selected a venue with adequate
parking and that is accessible by public transportations.
The Company sends shareholders an invitation letter
with the meeting agendas and supporting documents
relating to issues in both Thai and English, which
shareholders were asked to vote on. It also provided
background information and opinions of the Board on
each and every agenda as indicated in the invitation
letter. Moreover, before all the agendas starting the
Company will announce the shareholder’s attendance
number and proportion, who attend the Meeting either
in person or by proxy in a separate category prior to
each agenda. The Company gives the opportunity for
shareholders to ask questions and record the answers,
and also imparted voting and counting procedures
to shareholders. The Company arranged to provide
3 Proxy Forms and names of independent Director(s)
together with explanations on proxy appointment.
This was to allow a shareholder to be able to choose
someone to represent him/her in the Shareholder’s
meeting. The invitation also included a map of
the meeting venue for shareholders and was sent at
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least 21 days in advance of the meeting. At the same
time, the Company announced meeting details on
the Company website (www.aripplc.com), at least 30
days prior to the meeting date. Moreover, the Company
provides adequate staffs to facilitate each
shareholder on the inspection of documents at
the registration desks, who attended the meeting, must
not be spending longer than 20 minutes and/or each
proxy document inspection. There is stamp duty provided
in order to facilitate the shareholder’s proxies for
the original proxy form. The Company has introduced
barcode system, used for counting votes on each
agenda, which allow the voting process even faster.
According to compliance the transparency to the
Company Corporate Governance policy, The Company
has invited representatives a legal counselor to
participate as committees of the counting vote. For
the resolutions of the annual general meeting of
shareholders for the year 2017, the Company has
specified the resolutions on each agenda with
indicating vote to “Agree,” “Disagree”, “Abstain” and
“spoiled ballot”. The Company published and
distributed the newsletter of the Resolutions to
the Stock Exchange of Thailand (SET), and posted on
the Company’s website also.

Section 2 : Equitable Treatment of
Shareholders

1. The Company has a policy to perform and protect
the rights of all shareholders equally and fairly.
The Company also provides opportunity for shareholders
who cannot attend the meeting in person. A shareholder
may appoint an independent director or individual to
attend the meeting and vote on his/her behalf.
2. The Company also provides opportunity for
minority shareholders to propose issues to be added to
the meeting agendas as well as to nominate a director
within a reasonable time in advance. The Company has
disclosed guidelines and process for shareholders should
they wish to propose any agenda to be considered,
on the Company’s website (www.aripplc.com).
3. The Company encourages the use of proxy
forms on which shareholders can specify their voting
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preferences. The Company provides options for
shareholders to appoint any of the 3 independent
directors as their proxies.
4. A shareholders’ meeting will be carried out in
accordance with the Articles of Association and
following the order of meeting agendas. Complete
details and supporting information will be openly
presented in each agenda. If it is not completely
necessary, there will be no agenda added without
notifying the shareholders in advance.
5. The Company’s Board of Directors has
established measures to prevent illegal use of internal
information (Insider Trading) by all parties including
directors, executives, employees and staffs, as well
as spouses and minor children of directors who involve
with the information. There are punishments in relation
to the disclosure of the Company’s information
or the use of the Company’s information for personal
gain in accordance with the policy on the prevention
of internal information exploitation.
For the AGM 2017, the Company granted equitable
rights to shareholders’ in the voting process where
one share is equal one vote. The Company allowed
minority shareholders to propose issues to be added
to the meeting agenda as well as to nominate a
director at least 3 months in advance in accordance
with the Company’s policy. The Company provides
options for a shareholder to appoint any one of the
three independent directors (with their background
information provided) as his/her proxy if the
shareholder could not attend the AGM in person. The
Company did not add other agenda that was not
specified in the invitation letter. The Company has
thoroughly recorded the minute of meeting and
submitted to the Stock Exchange of Thailand, as well
as posted the minute and video of the meeting on
the Company’s website.

Section 3 : Role of Stakeholders

The Company recognizes the rights of
stakeholders and treats them equally and respectfully
based upon human rights principle. There are details of

the Company’s conducts towards relevant
stakeholders as follows:
Shareholders/ Investors: The Company intends to
conduct business with honestly straightforward
verification based on the principles of corporate
governance; good corporate governance to disclose
the information and acknowledge to shareholders and
investors with accuracy and fairness, in order to, offers
the best interests to all shareholders, develops
the Company’s sustainable business growth, and
generates the satisfaction on return of investment in
the long term.
In 2017, the Company has the quality score at
100/100 for the scheduling of the AGM 2017, and
the quality score on Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies was 83%.
Customer: The Company operates the business
with integrity, constancy by implementing quality,
an emphasis on the standards of products and services
and striving to create satisfaction for customers in
the fair price. The Company raises the standard
quality continuously and pays attention to deliver
products and services up to the benchmarks, such as
• Disclose the product and service information
and acknowledge to the stakeholders with accuracy,
fairness and up-to-date, for their decision making.
• Develop and maintain the good partnership
with the business partners sustainably.
In 2017, the Company never had any disputes
or complaints that related to its customers.
Business Partners: the Company’s partner selection
was conducted in a transparent and fair manner. The
Company balanced the interests between the Company
and partners fairly. All agreements or contracts must
be based on fairness and commitment to success
through good, continuous, and long-standing business
relationship. The Company has a rigorous, transparent,
accountable and efficient procurement system for its
products and services.
In 2017, the Company followed the equity principle
by providing a price comparison to create equality
and to prevent a monopoly. The internal audit department
investigated a procurement system and found that

there weren’t any issues which could be reasonable
to believe that the operating system and the internal
control system were inefficient.
Competitor: The Company’s principle of free
enterprise and promotes free trade by complying with
a good competition framework, ethics, compliance
with law, and code of conduct. It maintains the norms
of conduct in the competition and avoids dishonest
methods in destroying its competitors.
In 2017, the Company followed the equity principle
and never had any disputes, or complaints that
related to its competitors.
Creditor: The Company honestly and strictly honors
all contracts with its creditors and financial institutions.
The Company properly performs its duties to all
creditors under contract conditions and does not cover
up information or facts that may harm creditors. If the
Company cannot honor the contracts, it must notify
its creditors in advance to jointly solve problems.
In 2017, the Company never had any disputes,
or complaints that related to its account payables and
financial institutions.
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’ abilities, skills and potential, as
well as the employee’s performance evaluations
and promotions. The remuneration and benefits of
employees are considered equally and fairly.		
			 In 2017, the Company had reviewed business
practices to cover rights and benefits to be in line with
fair employment conducts. Evaluate the performance
of employees at all levels by KPIs. The Company
has policy to continuous development employees,
including its’ policies regarding the employee’s
safety and health care.
Community and Society: The Company emphasizes
on maintaining the environment of communities
surrounding the Company’s office, also stimulates and
promotes the corporate social responsibility for its
employee in social volunteer works.
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In 2017, the Company and employees supporting
activities on “Card for you” underprivileged children’s
charity in painting competition and the Project
“Bring the power ... turn 13,000 cancer patients” by
The Association of Securities Companies listed on the
Market for Alternative Investment (mai) to inspire a
shared understanding, and to plan a cancer treatment
properly, will help develop Thai society.
Environment, Safety and Occupational Health:
The Company believes that the safety and occupational
health of our employees are our fundamental
responsibilities. The Company, therefore, set the policy
to enable our employees to work safely and comply
with the relevant laws.
In 2017, the Company had policy regarding the
employees’ safety and hygiene. The training course
provides in basic assistance such as emergency,
accident, fire, earthquake, and in case of epidemic
for health and safety of employees, maintaining a
work environment in an antiseptic spray and get rid
of the animals as vectors. In 2017, the Company had
no accidents or illnesses from work.

Section 4: Disclosure and Transparency

1. 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 SET. This include
important information that affects the stock and
security prices of the Company, which will affect
the decision-making process of investors and
stakeholders of the Company so that all related parties
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 and disclose information in Thai and English.
2. 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 statement is
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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.
3. The Company provides a statement of the
Board’s responsibilities concerning the Company’s
financial report. This statement is presented alongside
the auditor’s report in the Company’s annual report
(56-1) and annual report (56-2). According to the SET
and the SEC regulations, the Company discloses
the roles and responsibilities of the Board of Directors,
Audit Committee and Nomination & Remuneration
Committee, the total number of meetings and the
number of meetings each member attends, as well
as the results of tasks performed during the year in
the annual report and in shareholder meeting notices.
The Company sets up a unit to directly take charge
of providing information and communication with
shareholders investors and financial analyst.
4. The Company has disclosed the information of
the consolidation and the investment/ the disposal of
investment to the Company’s Board of Directors with
the completeness and transparency according to
regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET)
and the Securities and Exchange Commission (SEC).
At the BOD’s meeting quarterly, Directors and Executive
committee has been submitted “The Report on Interest
of Directors, Executives and Related Persons” and
“The Acquisition Report” to the Board of Director.
5. The Company announces the policy of
the Notification of the company’s stock trading to
the Directors and senior management level to inform
the trading transection of the company shares at least
1 day in advance to the Company’s secretary.
In 2017, the Company disclosed financial and
non-financial information accurately, thoroughly,
in a time and transparent manner according to
guidelines prescribed by the SET. It disclosed the
information through various channels including the
SET and the Company’s website (www.aripplc.com).

The Company revealed a statement of the Board’s
responsibilities concerning the Company’s financial
report as well as the auditor’s report in the Company’s
annual report. It disclosed remuneration details of
directors and senior executives, including the amount
of payment, in its annual report and Form 56-1.
The Company has proposed, in the AGM Y2017,
the EY Office Limited, as the independent auditor of
the Company in Y2017. The Company had no
relationship, that could cause the limitation of
independence, with this auditor, and paid 1,100,000
and 20,000 Baht for an audit fee and an observation
of stock destruction, respectively.

The directors and senior executives duly notified
changes with respect to particular information that
might cause conflict of interest. They also reported
their holding of the Company’s shares, and any
change thereto, to the Board on a quarterly basis.
In 2017, there was not any director and senior
executive who traded the Company’s stock. Therefore,
there was no report made to the Company’s secretary.

Report of changes in Management’s Securities Holding
Name

Position

No. of shares
No. of shares Change
Jan 1, 2017 (+) Buy (-) Sell Dec 31, 2017
-

-

2. Mr. Min Intanate

780,000
Chairman of the Board/
Independent Director
Director/ Executive Chairman 206,338,000

-

- 206,338,000

3. Mrs. Aeimporn Punyasai

Director/ Chief Executive Officer

-

-

-

-

4. Mr. Pathom Indarodom

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

884,800

-

-

884,800

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

Director

1,064,400

-

-

1,064,400

6. Dr. Wilson Teo Yong Peng

Director

375,000

-

-

375,000

750,000

-

-

750,000

750,000 200,000

-

950,000

394,800

-

-

394,800

1. Mr. Manu Leopairote

Independent Director/
Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
Independent Director/
8. Group Captain
Member of Audit Committee/
Isaraya Sukcharoen
Member of Nomination and
Remuneration Committee
9. Miss Pornpavee Sahawathanapong Executive Director

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn

780,000

10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

Executive Director

25,000

-

-

25,000

11. Mr. Thanit Klaewdetsri

Executive Director

-

-

-

-

12. Mr. Boonlerd Narathai

Executive Director

600

-

-

600
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Section 5 : Responsibilities of
the Board of Directors

1. Structure of the Board of Directors
The structure of the Company’s Board of Directors
comprises independent directors at least one third of
the entire board. At present, the Company has a total
of 8 directors in which 2 of them are executives
and 6 of them are non-executive directors (including
the Chairman of the Board), which also include 4
members of the Independent Director. This structure
will counterbalance the votes when considering various
matters. Moreover, the Company’s Board of Directors
also appoints sub-committees to help supervising
the Company’s operation as follows:
1.1 Executive Committee: the Company has a
total of 6 members of the executive committee.
This executive committee will determine direction and
strategy for business operation in accordance with
the goals set by the Company’s Board of Directors to
ensure that the administration is carried out smoothly.
1.2 Audit Committee: the Company’s audit
committee comprises 3 members of Independent
Directors 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 and financial so that he/she is able to be
responsible for the review of credibility of the Company’s
financial statements.
1.3 The Nomination and Remuneration Committee
consists of 3 members of Directors or Executives, more
than half of all members must be Independent Directors.
The Committee’s duty is to determine the criteria and
policies in nominating and remuneration of the Board
and sub-committees. Furthermore, the recruitment and
nomination of appropriate persons in the position of
Directors and the remuneration for the Board of Directors
and sub-committees, and other acts as assigned by
the Board, the Committees propose to the Board and/
or the shareholders meeting.
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The Company has a policy to appoint different
individuals who take the positions of the Chairman of
the Board, Executive Chairman and the CEO in order
to prevent any person from having absolute authority
in any particular matter especially. The Company’s
Board of Directors who determines authorities and
selects candidates for those positions.The Company’s
CEO, will not serve as a director of another company,
except for subsidiaries or other companies which the
Board of Directors considered and approval.
2. Roles, Duties and Responsibilities of the Board of
Directors
Refer to Authorities and Duties of the Board of
Directors in Management Structure.
3. Duration of office
In each annual general meeting of shareholders
one-third of the directors shall vacate their positions.
The directors who have been in their positions longest
should vacate their posts. Directors whose term in
office has thus ended may be re-elected.
Members of the audit committee shall remain in
office for three years. Member(s) of the audit committee
whose term in office has expired may be re-appointed.
Resignation from the Audit Committee, member(s) of
the audit committee shall submit his/her letter of
resignation to the Chairman of the Board of Directors
at least 30 days in advance. The Board of Directors
shall approve resignations and send copies of
resignation letters to the Stock Exchange of Thailand.
The Nomination and Remuneration Committee is
equivalent to the term of office of the audit committee.
Should a vacancy arise in the audit committee for
reasons other than the expiry of the duration of office,
the Board of Directors shall appoint a person with all
the necessary qualifications to replace the resigned
person. The appointed person shall remain in office
only for the remaining term of office of the person
whom they are replacing, and the Stock Exchange of
Thailand shall be notified accordingly.

4. Meetings of the Board of Directors
The Company has a policy for the Company’s
Board of Directors to convene meetings at least once
every 3 months and there may be additional special
meetings as necessary. For each meeting, the meeting
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 the minutes that have been
certified by the Company’s Board of Directors must
be kept and verified later by the Board of Directors
and other related parties.
The Audit Committee shall hold meetings once
every quarter to deliberate the quarterly budget and
other issues in accordance with the Audit framework.
The Chairman of the Audit Committee may call
the meetings in special instances to deliberate issues
that are necessary or urgent as deemed appropriate.
In calling a meeting of the audit committee, the Chairman
of the Audit Committee shall send a letter to the
members of the Audit Committee no less than 7 days
prior to the date of the meeting. An exception may be
made in urgent circumstances; the meeting may be
announced by other means to schedule for an earlier
suitable period. The Chairman of the Audit Committee
shall report the minutes of the meeting to the Board
of Directors on the next meeting.
The Nomination and Remuneration Committee
shall hold meetings at least once a year to consider
the nomination appropriate candidates for the Directors,
and determine the remuneration for the Board and
sub-committee, and other acts as assigned by the
Board, and propose to the Board on next meeting.
In every committee meeting, the minimum quorum
number when the committee will vote on the all
meeting must contain the members not less than
two-thirds of the total membership.
In 2017, the Company held four meetings of the
Board of Directors including a meeting without the
attendance of the management, four meetings of

the Audit Committee including a meeting of the
Audit Committee and external auditor without the
attendance of the management, and two meetings
of the Nomination and Remuneration Committee.
5. 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, appraisal and scope of roles and
responsibilities. The remuneration payment of
the directors must be approved by the Company’s
shareholders. For remuneration of executives, it will be
in accordance with principles and policies as
determined by the Executive Committee in which
the consideration will be made based on duties,
responsibilities, performance of each executive, and
operational performance of the Company.
6. Development of Directors and Executives
Every newly appointed director shall be duly
informed the regulations and information of the Company
and its subsidiaries as needed before performing their
duties. Each director would receive proper training
to continuously develop their knowledge in order to
help them efficiently perform their duties and effectively
control the business operation of the Company.
The Company has encouraged members of
director to attend and participate in training or seminars
to enhance their knowledge. The Company has disclosed
the past year development and training of its members
in the annual report.
In 2017, the Company Directors and Executives
had duly trained as follows:
1. Mrs. Aeimporn Punyasai
		 • mai FANZI Club 2017 organized by The Stock
Exchange of Thailand (SET) on February 17–18,
2017.
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		 • Academic Forum & Workshop on networking
organized by the listed company in the Market for
Alternative Investment (mai) on August 28, 2017.
		 • Establishing Work Procedures and Processes
for Sustainability in Family Businesses on October 11,
2017 by Thai Institute of Directors.
		 • CG Talk: Boardroom Challenges ti meet
Increasing Demand from Stakeholders organized by
Capital Market Academy on November 14, 2017.
2. Group Captain Isaraya Sukcharoen
		 • IOD Current Issue Seminar: Criminal
Liabilities of Directors on April 25, 2017.
3. Mr. Thanit Klaewdejsri
		 • The 4 th Innovative Capabilities for
Entrepreneurs in the Stock Exchange of Thailand
(Enhancement Training Program) organized by
Ministry of Science and Technology by NIA the National
Innovation Agency (Public Organization) together
with the Market for Alternative Investment (mai).
		 • NLP for Business: Practical NLP for Leaders
to Enhance Working Performance and Gain Happier
Life on February 15–17, 2017.
4. Mr. Pornchai Jantarasupasang participated
in as follow program:
		 • The 4 th Innovative Capabilities for
Entrepreneurs in the Stock Exchange of Thailand
(Enhancement Training Program) organized by
Ministry of Science and Technology by the National
Innovation Agency (Public Organization) together with
the Market for Alternative Investment (mai).
		 • NLP for Business : Practical NLP for Leaders
to Enhance Working Performance and Gain Happier
Life on February 15–17, 2017.
5. Mr. Boonlerd Narathai
		 • The 4th Innovative Capabilities for Entrepreneurs
in the Stock Exchange of Thailand (Enhancement
Training Program) organized by Ministry of Science
and Technology by NIA the National Innovation Agency
(Public Organization) together with the Market for
Alternative Investment (mai).
		 • Ecommerce Training Programmer (Set in
e-commerce market with Alibaba.com e-commerce)
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training course organized by University of the Thai
Chamber of Commerce. on January 27– 29, 2017.
		 • NLP for Business: Practical NLP for Leaders
to Enhance Working Performance and Gain Happier
Life on February 15–17, 2017.
6. Miss Pornpavee Sahawathanapong
		 • Prepare for the changes of financial
reporting standards and Keep up with new financial
reporting standards on March 21, 2017.
		 • Establishing Work Procedures and Processes
for Sustainability in Family Businesses on October 11
, 2017 by Thai Institute of Directors.
		 • How to manage expenses to increase
the benefits and extend the coverage on October
18, 2017.
		 • Keep up with new financial reporting
standards for SME on December 12, 2017.
		 • Bring the power of mai ... Making Society
Better turn 13,000 cancer patients to inspire on
December 18, 2017.
		 • Accounting Practices for Employee
Benefits on December 22, 2017.
7. The Board Self-Assessment
7.1 Evaluation of the Board of Directors’ performance
The Board of Directors performed the board
self-assessment by itself according to committee’s
self-assessment form at least once a year to enable
the Board of Directors to consider their performance,
problems, and obstacles during the past year. The
Company sent the assessment form to all Directors
in November each year to evaluate and then sent to
a secretary for collecting the result.
7.2 Evaluation of the chief executive officer (CEO)’s
performance
The Board of Directors evaluated CEO by itself
according to CEO assessment form at least once a
year to assess CEO’s performance during the past
year. The Company sent the assessment form to all
directors in November each year to evaluate and then
sent to the secretary for collecting the result.

In 2017, the Directors assessed the Board of
Directors by itself, and evaluated CEO’s performance,
after that sent the result to the secretary. Moreover,
the Board of Directors considered and reviewed the
Company’s vision, mission and strategy at the
Board’s meeting No. 4/2017 on November 9, 2017.
Anti-Corruption Policy
The Board of Directors has defined anti-corruption
measures and practical guidelines for all employees
to follow. It is their responsibilities to adhere to these
and turn them into a corporate culture toward off
frauds, including the giving and acceptance of bribes
(directly and indirectly).
In 2017, the Company provided training and
orientation to all employees that enabled them to
understand rules, ethics, anti-corruption policies,
guideline and welfare of the Company as well as how to
report traces and complaints. Meanwhile, the internal
audit department regularly determined an annual
audit plan to monitor, evaluate performance and internal
control to achieve efficiency according to the Company’s
risk management system.

Whistleblowing:
The Company has set up whistleblowing and
complaint channels from those outside and inside
about wrongdoings against the law, and the code of
conduct or behavior bordering on fraud or malfeasance
by all employees and other stakeholders. The Board’s
mechanisms for protecting whistleblowers raise
the efficiency of safeguarding the Company’s interests.
Details as follows:
1. Received whistleblowing and complaint matters
2. All these matters will be initially verified. If data
and supporting evidence are available, further action
will be taken under the Company’s regulation.
Whistleblowing and complaint channels:
The complaints can complaint through the following
channels.
1. Written letter send to:
		 Mr. Prakob Visitkitjakarn
		 (Independent Director &
		 Chairman of Audit Committee)
		 ARIP Public Company Limited
		 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng,
		 Bangkok 10400
2. Email at aripwhistleblow@arip.co.th
In 2017, recently there are no anonymous, no
violations and no any complaints on illegal or
violations on code of conduct or unethical behavior
that may indicate a fraud or misconduct of personnel
in the Company from either employees or other
stakeholders.
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Corporate
Social
Responsibility
(CSR)

The Company is aware of the importance of the business conduct under
good corporate governance, and adheres to the virtuous principles along
with being responsible for the society and environment by considering the
benefits of all groups of related stakeholders. Therefore, the Company has
defined the Corporate Social Responsibility policies as follows:
1. To operate the business under
good corporate governance.
2. To engage in the business
with fairness and honesty, and not
operate the business in any way that
will infringe intellectual properties
or copyrights of any forms.
3. To treat all personnel fairly
and respect human rights, in order
to create good quality of life for
employees.
4. To be responsible to the
consumers by selecting products
that are safe for consumers, and
providing superior service, in order
to respond to the demands and create
maximum satisfaction for consumers.
5. To take part in developing the
community and society, and give
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support in organizing activities,
in order to create benefits for the
public.
6. To preserve the environment
and reduce wasteful depletion of the
natural resources, in order to help
preserve and protect the natural
environment.				
The Company has communicated
the corporate social responsibility
policies to the employees through
internal corporate communications:
such as new employees’ orientations,
public relations’ boards, or e-mail
announcements, in order for
the employees be aware and
understand own duties regarding
their responsibilities to the society
and public.

From the corporate social responsibility policies
that the Company has defined the directions to
operate its activities, are summarized as follows:

1. Good corporate governance

The Company operates the business in
accordance to the policy of business operations with
honesty, transparency, and fairness, in which its actions
can be inspected by considering the responsibility
towards the related stakeholders.

2. Business engagement with fairness

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

the copyrights’ owners; and which are granted
the permission to use by the Company only.

3. Fair treatment to personnel and
respect in human rights

The Company strictly operates business under
the required labor regulations and has procedures
of personnel management that promote employees’
rights and support development in career
advancement of employees in every level with
equality and fairness, and does not perform any
discrimination against the employees. The Company
promotes the principles of human rights, and opens
to listening the comments and suggestions, and
provides freedom of the employees’ associations.
The Company absolutely does not have employment
policies for child labor and illegal labor. Apart from
this, the Company also organizes various activities
to develop and motivate employees ; for examples
- Having employees to attend both internal
and external training according to the jobs’
responsibilities, in order to enhance knowledge
and capabilities of the employees and adapt them
to their works.
- Annual medical check-ups for all employees
and also their family for special price.
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the Company is focused in create
customer satisfaction with honesty
and fairness.

5. Development in
community and society

- Promoting workplace safety:
Arranging firefighting scenario
and evacuation fire drill training
continuously, including the work
place infrastructure systems and
safety equipment support to all
employees can work safely and
healthy.
- Promoting unity, such as
organizing New Year’s Party for
e mpl oy ees , and allows the
employees of every department
to participate in activities to break
- The Executive meet employees: the ice among them, to get to know
The Company annual meeting the their co-workers better, and to
Executive to communicate, the create team unity.
Company’s policies and direction.
- To Present Gifts to employees 4. Responsibility to
who complete their 10, 20 and 25 customers
years of service.
The Company gives importance
- Other benefits such as to the standards of the Company’s
p r o v i d e n t f u n d a n d h e a l t h products and services. For instance,
insurance, etc.
apart from the good articles published
- Encourage employees to in the Company’s magazines, the
participate in volunteer or perform Company also uses products that are
acts of moral and good for the safe for customers by using soy ink for
society.
our publications. For the services,
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The Company support
employees to participate as
volunteer in “Card for you” Project
The Company has organized
annual fire drill trainings; further
more, the Company always
maintained the garbage areas to
be clean, hygienic, not disturbing,
does not produce odors and
become the source of spreading
pathogen and germs, in order to
keep the community safe and
unpolluted.

6. Environmental
preservation

The Company is aware of the
environmental quality, thus promotes
optimal use of natural resources and
develops the work process to reduce
the usage of natural resources
as much as possible: such as
promoting information sharing as
soft-file, using paper only when
necessary and on both sides, classifying
recycled trash for free, donating
old calendars to the Foundation
for the Blind to produce Braille
books, using energy-saving electrical
appliances, and creating conscience
t o preservethe environment
amongst employees, including
closing lights after using, and
lessening the use of elevators.

7. Responsibility to the society in other
areas

- Promoted the “Card for You” project by The Better
Thailand Foundation, which open the opportunities for
disabled and underprivileged children to express
their imagination in arts through color pencils, paint
brushes, and color inks. In 2017, the children
expressed their capabilities in art under the theme of
“The Impossible Dream”, Moreover, the Company’s
employees also volunteered to take care of the children
in this project. The winner paintings of the competition
will be produced as New Year’s card to build pride
for the children and motivate them to realize the value
of themselves.
- Presented the award ceremony “Thailand Top
Company Awards 2017” as a symbol of outstanding
Thai corporates and businesses to recognize their
success through maintaining quality and ethical
operations.
- Granted the scholarships to the University of
the Thai Chamber of Commerce to support its
academic and educational purposes.
- Donated books and magazines to The Institute
for the Promotion and Developmen of Learning
Innovation.

- Participated in the Running Charity for Breast
Cancer Patients in “The 12th August - Half Marathon
Bangkok 2017” at the Queen Sirikit National
Convention Center.
- Participated in the project by The Association
of Securities Companies listed on the Market for
Alternative Investment (mai) in the form of Social
Enterprise to publish a Survivor Planner for 13,000
cancer patients in public hospitals nationwide
to inspire the under standing their cancer treatment
plan properly, which will help develop Thai society in
cancer related fields.
- Participated in The 4th Innovative Capabilities
for Entrepreneurs in the Stock Exchange of Thailand
(Enhancement Training Program) organized by
Ministry of Science and Technology by the National
Innovation Agency (Public Organization) together
with the Market for Alternative Investment (mai).
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INTERNAL CONTROL
The Company recognizes the importance of
adequate and appropriate internal controls that aim to
make the Company’s business operation efficient and
effective. The Company has established an effective
internal control system covering all aspects of its
operation including accounting & finance, operation,
human resource management, general administration,
and information system management. It also ensures that
accounting system and financial reports are accurate
and reliable in compliance with regulations under
which the Company operates. The Company’s internal
control system could be summarized as follows:

1. Control Environment

The Company sets a working environment to
ensure that the internal control system can work
appropriately, adequately and efficiently as follows:
• The Company has an organizational structure
and chain of command that are explicit and
appropriate. Job descriptions are assigned in writing
so that all employees are aware of and realize their
roles, authority and responsibility.
• The Company has established policies and
operational procedures for each workflow in writing.
• The Company recognizes the importance of
honesty and business ethics. There are written policies
and procedures for the Company’s business ethics,
code of conducts of the management and employees.
• The Company has established a rule to prevent
executives and employees from behaving in a manner
that may cause conflict of interest with the business. It
has also set a disciplinary action for violations of such
rule as written in the working regulations. In addition, the
Company has launched a “Whistleblower” campaign
to attain complaints or leads about fraudulent
behaviors. This help making the operation carried out
by employees and executives more transparent, honest,
fair and accountable.
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2. Risk Evaluation

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

3. Control Activities

The Company has set policies and operational
procedures as a guideline for business operation
mainly to achieve goals as defined by the management.
The control activities will suggest possible risks that
may arise from normal operation. This is for employees
to take precautions measures, which should lead to
successful operation. Samples of control activities
are listed below:
• Finance and accounting : the Company has
an internal control system relating to debt collection,
safekeeping of cash, receive-pay, bank deposits and
I.O.U. to ensure compliance with the Company’s
regulations. Accounting entries are recorded
accurately and consistently.
• Procurement of goods and services : the Company
has established procurement rules and procedures to
be used as a guideline for procurement. The guideline
clearly stipulates duties and responsibilities
procurement procedures, including among others,
approval authority, determination of requirements and
acceptance of goods and services.
• The Company has determined key performance
indicators (KPI) for employees of the whole organization.
• The Company has determined scope of
authorities and responsibilities as well as level of
financial authorization in writing.
• The Company has devised Business Continuity
Plan (BCP) to be readily prepared in case of the ICT
system crashes.

4. Information and Communication

The Company has an information system to support
business operations, financial reporting, policy
and regulation compliances. The Company has
sufficiently and adequately prepared data and
significant information to support decision-making.
Moreover, the information obtained from outside of
the organization is communicated to executives
and users within the organization in the format that
allows the recipients to perform their duties and
responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation

The Company has established an internal audit
unit to inspect and assess results of internal control.
It main duties are to oversee and monitor to ensure that
the Company’s key operations and financial
transactions are carried out in accordance with
the Company’s regulations. The internal audit unit will
devise annual audit plan and fully perform the audit
in accordance with the plan. To ensure that the internal
audit unit can independently and freely perform its duty,

the Board of Directors has stipulated that the internal
audit unit shall report directly to the audit committee.
The Audit Committee assigned to internal audit to
monitor and report to the Audit Committee in the next
meeting.
In 2017, The Audit Committee acknowledged
recommendations from the internal audit unit and
formed its opinion that issues detected were mainly
not significant. It assigned the internal audit unit
to follow-up and report to the Audit Committee
in the next time.
The Board of Directors considered that the
Company has adequate internal control systems
and in compliance with internal controls evaluation
form recommended by the SEC. The Company would
devise additional plans to monitor and evaluate
the code of conduct. The Company has adequate
internal control systems to guide and monitor
transactions with major shareholders, directors,
executives and their related parties. The Company
has set up a monitoring and tracking system to prevent
the misuse of the Company’s assets by executives.
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MONITORING OF INSIDER TRADING POLICY
The Company’s Board of Directors recognizes the
importance of preventing the misuse of the Company’s
internal information for personal gains. It, therefore,
made a policy to withhold confidential information that
has not been made available to the public. Such
confidential information shall only be disclosed to
the parties concerned.
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.
2. The Company’s directors and executives
(including their spouses and minor children), employees
and staffs are not allowed to use the Company’s internal
information, which may have actual or potential impact
on the price of the Company’s securities. They could not
use the internal information to buy, sell, and offer to
buy or offer to sell or persuade other people to buy, sell,
offer to buy or offer to sell the Company’s securities
whether directly or indirectly before it is released to
the public. The above prohibitions also apply regardless
of the fact that the action may benefit the Company’s
executives or others or in order to allow others to
conduct such action so that they will receive benefit
in return. Any person violating this regulation will be
subject to disciplinary punishment measures of
the Company and relevant laws.
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3. The Company has notified 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.
4. 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.
5. The Company includes this subject as a
matter of ethics to be observed by employees.
Employees must not use their positions, duties and the
Company’s confidential information to seek benefits
for themselves and related parties.
If any of the above persons are found to use the
Company’s internal information for their own benefits,
the Company shall deem that such persons have
committed a serious disciplinary offense and will be
subjected to disciplinary actions pursuant to the
Company’s Articles of Association.
In 2017, The Company did not receive any report
on the misuse of the Company inside information
by directors, executives, employees and staffs.

RELATED TRANSACTION
List of related parties, nature of relationship,
information of related transactions, and pricing policy
according to types of transactions have been
disclosed in the notes to financial statements for
the fiscal year ended on December 31, 2017, under
Note 6 to financial statements: business transactions
with related companies. The Company has complied
with the following policies:

1. Necessity and Justification of Related
Transactions

The Company’s audit committee has considered
related 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 in accordance with
ordinary course of business, and follow market price
or fair value. They are not different from the sales and
purchase with other third parties.

2. Approval of Procedure of Related
Transactions

The Company has established policy measures
with regards to the Company’s conduct when making
related 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 opinions and comments on the significance
of the transactions, justification and appropriateness
in terms of prices of related transactions, whereby
terms and conditions will be established in accordance
with ordinary courses of business under fair market
price. This market price can be compared with pricing
offered by third parties. In case that the audit committee
is not specialized in considering any related transaction,
the Company will involve an independent specialist or the
Company’s auditor to provide opinions in such related
transactions to support the decision making of the Board
of Directors or shareholders as the case may be.
In addition, the Board of Directors must ensure
that the Company will comply with the Securities and
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.
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Related Transactions in the Future
The Company may continue to have related
transactions with its associates, which are made
under ordinary courses of business and conditions.
They would not be different to conditions offered by the
Company to third parties. 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.
For there is any future related transaction that
may not be in accordance with ordinary courses

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. If such future related
transactions 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 related 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.

Policy on Conflict of Interest
The Company has established measures to prevent
conflict of interest that may arise from related
transactions of the Company and persons who may
have conflict of interest. Executives and stakeholders
in question will not be allowed to take part in
the approval of those transactions. The Company’s
Board of Directors must ensure that the Company has
complied with the Securities and Exchange Act,
and regulations, notifications, orders, or requirements
of the Stock Exchange of Thailand. Besides, it will
ascertain that the Company follows regulations
regarding the disclosure of related transactions, the
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acquisition or disposal of significant assets of the
Company, and the accounting standards prescribed
by the Federation of Accounting Professions.
In addition, the Company will engage the Audit
Committee or auditors or independent specialists
as the case may be: to review and give opinion on
the suitability of prices and justification of transactions.
It will disclose related transactions in the notes to
the financial statements that have been verified or
reviewed by the Company’s auditor in the annual
information reporting form (Form 56-1) and annual
report (Form 56-2).

Name of Company

Mr.Manu
Leopairote
Mr.Min
Intanate

Name of Directors

ARIP PCL
X
T.M.C. INDUSTRIAL PCL
X
JUBILEE ENTERPRISE PCL
X
SVOA PCL
X
SIAM STEEL INTERNATIONAL PCL
D, A
THAI BEVERAGE PCL
D, A
POLYPLEX (THAILAND) PCL
X
BANGKOK UNION INSURANCE PCL
X
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL X
SPVI PCL
IT CITY PCL
BOL PCL
LEASE IT PCL
SRI TRANG AGRO INDUSTRY PC
UBM ASIA (THAILAND)
X
ABIKS DEVELOPMENT
D&B (THAILAND)
NCB
CORE & PEAK
ADVANCED RESEARCH GROUP
A.R.ACCOUNTING CONSULTANT
HEALTH ONLINE
D2 SYSTEM
ARIT
ANEW CORPORATION
ANET
ASYS COMPUTER
DATA ONE ASIA (THAILAND)
ACERTS
BOL DIGITAL
BIOBORNE

Mrs. Aeimporn
Punyasai
Mr.Prayoon
Rattanachaiyanont
Dr.Wilson Teo
Yong Peng
Mr.Prokob
Visitkitjakarn
Gp.Capt Isaraya
Sukcharoen
Mr.Pathom
Indarodom
Mr.Thanit
Klaewdejsri
Mr.Pornchai
Jantarasupasang
Mr.Boonlerd
Narathai
Ms.Pornpavee
Sahawathanapong

List of Directors and Controlling Persons in the Company

D, C D, E

D

D

D, A D, A

D, A

E

E

E

E

D

D, C
D, C
D, C

D

D
D, A
D, A

D
X
D
D

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D

D
D

Note
X = Chairman of the Board C = Executive Chairman A = Audit Committee member D = Director E = Executive Director
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)
The comparison of statement of financial position as of 31 December 2015 to 2017

2017

MB

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
Liabilities and Shareholders’ equity
Current Liabilities
Trade and other payables
Current portion of liabilities under finance
lease agreement
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
net of current portion
Reserve for long-term employee benefits
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital Registered
Share capital-Issued and fully paid
Share premium
Retained earnings (deficit)
- Appropriated - statutory reserve
- Deficit
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity
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%

2016

MB

%

2015

MB

%

43.62
20.12
0.14
0.87
64.76

44.62 19.44
87.72 38.21
0.33 0.14
9.97 4.34
142.63 62.14

53.60 22.46
70.38 29.49
1.10 0.46
9.51 3.98
134.59 56.40

4.95
11.50
49.27 21.20
2.08
4.84
4.76
11.06
2.25
5.23
81.90 35.24
232.38 100.00

12.35 5.38
48.53 21.14
7.73 3.37
12.64 5.51
5.67 2.47
86.91 37.86
229.55 100.00

9.35 3.92
66.42 27.83
12.35 5.18
9.67 4.05
6.24 2.62
104.03 43.60
238.62 100.00

101.37
46.75
0.33
2.02
150.48

16.96
0.33

7.30
0.14

15.65
0.33

6.82
0.14

24.57 10.29
0.33 0.14

4.24
21.53

1.82
9.26

7.25
22.90

3.16
9.98

8.73 3.66
33.29 13.95

1.44

0.62

6.35
29.32

2.73
12.62

1.44 0.62
5.64 2.46
28.54 12.43

1.44 0.62
9.16 3.84
42.45 17.79

50.13
35.92

116.50
116.50 50.75
83.46 36.36

116.50
116.50 48.82
83.46 34.98

5.01
11.65
(8.55) (3.68)
203.06 87.38
232.38 100.00

11.65 5.08
(10.61) (4.62)
201.01 87.57
229.55 100.00

11.65 4.88
(15.45) (6.48)
196.16 82.21
238.62 100.00

116.50
116.50
83.46

Management’s Discussion and Analysis of Financial Position
and Operating Results
1. Operating results
1.1 Total Revenue
Unit : million baht
600

530.52

In 2017, the Company’s total revenue was
162.68 million baht, a decrease of 15.66 million baht
or -8.78% from the previous year.

450

307.28
300

254.55
178.34 162.68

150

0

2013

2014

2015

2016

2017

1.2 Operating revenues comparison
Unit : million baht
600
529
450

132
51

300

306

345
253
49
42
162

150

102
40
163

177
35

36

106

161
46
34

81
0

2013

2014

2015

2016

2017

Media and
contents
Total Revenue

Expo and Event
Digital service

As the operating revenues comparison, the
main reason of the decreased revenue was the drop in
biddings and special projects (One-Off Projects). In
2017 the Exposition and event income decreased of
24.51 million baht or -23.21% from last year, the main
causes were the high competition and the smaller size
of each project value, as the result, the projects’ margin
was decreased. The Advertising and Magazine income
from Media and contents were decreased upon the
declining of publishing industry. Whilst, digital service
income was increase 11.39 million baht or 32.55 from
the previous year, came from the increase of digital
marketing activities.

1.3 Proportion of Operating Revenue
		 (%Common Size)
100%

75%

25%

20%

10%

17%

33%

20%
20%

13%

29%
21%

50%

25%

65%

64%

53%

60%

50%

2556

2557

2558

2559

2560

An analysis of the operating revenue saw the
largest proportions of revenue came from the Expositions
and Event. In 2017 the Company changes the proportions
by reducing the Expositions and Event and increasing
the Digital service.

0%

Expo and Event

Media and contents

Digital service
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1.4 Costs and Expenses

2017

Cost of sales and services
Selling and Administrative expenses
Total

MB
%
121.05 75.70
38.86 24.30
159.91 100.00

2016

MB
%
129.66 75.44
42.22 24.56
171.88 100.00

Change ( + / -)
MB
%
(8.61) (6.64)
(3.36) (6.96)
( 11.97) (6.96)

In 2017, the Company’s cost of sales and services were 121.05 million baht, a decrease of 8.61 million
baht or -6.64% from the previous year, which is consistent with the decrease in revenues, however, there was an
increase of digital service cost because of the development of Online training program and e-Course.
In 2017, the Company’s selling and administrative expenses were 38.86 million baht, a decrease of 3.36
million baht or -7.96% from the previous yeardue to a more efficient control of expenditure.

2. Analysis of Financial Position
2017

MB

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

%

101.37
46.75
0.33
2.02
150.48

43.62
20.12
0.14
0.87
64.76

11.50
49.27
4.84
11.06
5.23
81.90
232.38

4.95
21.20
2.08
4.76
2.25
35.24
100.00

2016

MB

%

Change ( + / -)
MB

%

56.75 127.19
44.62 19.44
87.72 38.21 (Z(40.97) (46.71)
0.00 0.00
0.33 0.14
(7.95) (79.74)
9.97 4.34
7.85 5.50
142.63 62.14
12.35 5.38
48.53 21.14
7.73 3.37
12.64 5.51
5.67 2.47
86.91 37.86
229.55 100.00

(0.85)
0.74
(2.89)
(1.58)
(0.44)
(5.01)
2.83

(6.88)
1.52
(37.39)
(12.50)
(7.76)
(5.76)
1.23

As of 31 December 2017, the Company has total assets of 232.38 million baht, an increase of 2.83 million
baht or 1.23% from the previous year. The significant increase is cash which being collected from account receivable.

0148

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2017

Liabilities
Current Liabilities
Trade and other payables
Current portion of liabilities under finance
lease agreement
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
net of current portion
Reserve for long-term employee benefits
Total liabilities

2016

%

16.96
0.33

57.86
1.13

15.65 54.83
87.72 38.21

4.24
21.53

14.45
73.43

7.25 25.40
22.90 80.24
142.63 62.14

1.44

4.92

(3.01) (41.52)
(1.37) (5.98)
134.59 56.40
n/a
1.44

5.64 19.76
28.54 100.00

0.71 12.59
0.78 2.73

6.35 21.65
29.32 100.00

MB

%

Change ( + / -)

MB

MB

%

1.31
0.33

8.37
n/a

As of 31 December 2017, the Company had total liabilities of 29.32 million baht, an increase of 0.78 million
baht or 2.73% from the previous year. The main causes were the increase of Trade and other payables 1.32 million
baht or 8.37% and the Finance lease agreement 1.77 million baht.
MB

Shareholders’ equity
Share capital Registered
Share capital-Issued and fully paid
Share premium
Retained earnings (deficit)
- Appropriated - statutory reserve
- Deficit
Total shareholders’ equity

2017

116.50
116.50
83.46

%

57.86
57.37
41.10

5.74
11.65
(8.55) (4.21)
203.06 100.00

2016

Change ( + / -)

MB

%

MB

%

116.50
116.50
83.46

57.86
57.96
41.52

116.50 116.50
0.00 0.00
0.00 0.00

11.65 5.80
(10.61) (5.28)
201.01 100.00

0.00 0.00
2.06 19.24
2.05 1.02

As of 31 December 2017, the Company had a total shareholders’ equity of 203.06 million baht, an
increase of 2.05 million baht or 1.02% from the previous year, because of the net profit from operating results.
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3. Financial Ratio Analysis
3.1 Profitability Ratios
Gross Profit Margin Ratio (%)
26.68%

28%

21%

24.94%

19.93%
15.49%
13.01%

14%

In 2017, the Company’s gross profit ratio was
24.94%, a decrease of 6.52% from the previous year
because the higher costs of special projects (One-Off
Projects) and the increase of digital service cost.

7%

0%

2013

2014

2015

2017

2016

Net Profit (Loss) Margin Ratio (%)
8%

6.25%

4%

1.00%

1.32%

0%

(3.02%)

(4%)
(8%)

(4.97%)
2013

2014

2015

2016

2017

In 2017, the Company’s net profit margin ratio
was 1.32%, a slight increase from the previous year.
Despite the drop in revenue, the Company managed
to have efficient control of costs and expenditure and
cessation of TV Program which turn the Company to
get a slight increase of profit.

Return on Assets Ratio (ROA) (%)
12%

11.68%

In 2017, the Company’s return on assets ratio
was 0.93% better than last year’s ratio 0.79%.

6%

0.79%

0.93%

0%

(6%)

2013
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(4.98%)
2014

(4.07%)
2015

2016

2017

Return on Equity Ratio (ROE) (%)
16%

14.52%

In 2017, the Company’s return on equity ratio
was 1.07% better than last year’s ratio 0.93%.

8%

0.93% 1.07%

0%

(4.90%)
(6.29%)

(8%)

2013

2014

2015

2016

2017

6.23

6.99

3.2 Liquidity Ratio
Current Ratio (Times)
8
6
4

4.47

4.04

3.29

As of 31 December 2017, the Company’s
current ratio was 6.99 times which was better than last
year’s ratio (6.23%). This ratio reflects the Company’s
financial strength and the ability to pay short-term debts.

2
0

2013

2014

2015

2016

2017

3.3 Financial Leverage Ratios
Debt to Equity Ratio (Times)
0.32

0.32

0.24

0.19

0.22

0.16

0.14

0.14

2016

2017

0.08

As of 31 December 2017, the Company’s
debt to equity ratio was 0.14 times same ratio from the
previous year. It showed the Company’s strong financial
position because it had very minimum reliance on debt
financing.

0.00

2013

2014

2015
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3.4 Asset Management Ratio
Account receivables
As of 31 December 2017, the Company had account
receivables of 32.15 million baht and net account receivables
of 31.42 million baht, a decrease of 34.98 million and 34.98
million baht respectively. 86% of total account receivables
were not yet due. For account receivables with ages over 6
months, the Company reserved 100% of them or equal to
0.73 million baht in doubtful debt.

Aging of Trade account receivables
December 1, 2017

Inventories Aging of Stock
As of 31 December 2017, the Company had an
inventory of 0.79 million baht and a net amount of inventory
at 0.20 million baht. Main items were pocket books,
for which the Company reserved 0.59 million baht in
devaluation.
The Company’s devaluation policy was to reserve a
total 100% of outdated publications, which had an inventory
aging of more than 6 months.

Inventories Aging of Stock
		
December 1, 2017

86%

Not yet due

12%
1-3 Ms
2%
Over 3 Ms

63%

< 3 Ms

28%

6-12 Ms

9%

> 12 Ms

Key Factors That Influence Future Business Operations and Financial Status
Nowadays, constant changes of consumers’
information perception patterns and communication
channels have become major factors that may have
direct impacts on our business operations and financial
status in the future. It is extremely essential to generate
greater development of content production strategies
as well as adhere to effective recruitment of skilled and
experienced workforces who can cope efficiently with
such rapid changes. Consequently, the emergence of
digital content innovation and information service
development has been expected to help us achieve
our targeted goals, leading to sustainable business
growth and profitability.
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Admittedly, the information and communications
technology (ICT) industry, particularly the personal
computer (PC), laptop, and ICT accessory markets, is
experiencing a decreasing number of manufacturers,
which may result in the fiasco of our ICT exhibition
business. Striving to survive in the industry, we have
developed new strategic plans to embrace the new
evolution of ICT exhibitions, where contents, formats,
sizes, and target groups of our exhibitions will be
determined clearly and more specifically.

BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES
ON FINANCIAL DISCLOSURE 2017
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 2017 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 fiscal year 2017 financial statements
including other information that has been included in this year’s annual report.
To enhance stakeholder trust, the Board appointed an audit committee comprising of independent
directors with qualification 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 transaction 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 function of the committee. Legal compliance is at the forefront of the Board’s concerns therefore
the committee is also charged with ensuring that the Company’s operations adheres to all relevant external and
internal legal guidelines and policies.
The Board of Directors believes that the Company’s overall financial statements for fiscal year 2017 ending
31 December 2017, 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. Min Intanate
Executive Chairman
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AUDIT COMMITTEE’S REPORT
The Audit Committee of ARIP (Public) Company Limited is composed of three (3) independent directors.
Each 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. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and Audit Committee Member
		 3. Mr. Pathom Indarodom**
Independent Director and Audit Committee Member
*
**
		
		

The person who has experience in Financial and Accounting, Auditing.
Mr. Pathom Indarodom was appointed in place of Mr. Narit Therdsteerasukdi, who had resigned from the Independent
Director / Member of Audit Committee/ Member of Nomination and Remuneration Committee on the September 1, 2017,
which effective since November 9, 2017.

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 disclosure of connected transactions or the transactions that may lead to conflict of
			 interests to be sufficiently accurate and complete.
		 • To consider, select, and propose for appointment of the Company’s auditor.
		 • To oversee the Company’s compliance with related laws and regulation.
		 • Other duties assigned by the Company’s Board of Directors.
During 2017, 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 statements were 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 statements and annual financial statements proposed to the Board
of Directors.
		 2. Considering objective and scopes of work and approving audit plan for the year 2018 of the Internal
Audit section and giving recommendations and remarks.
		 3. Acknowledging audit results and recommendations for the Year 2017 by Company’s auditor and
the Internal Audit department, following up the Management’s corresponding response and proposing to
the Board of Directors.
		 4. Considering connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interests to ensure
fairness and no transfer of benefits.
		 5. 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. Including
participation the meeting with the external auditor without executive management in attendance at least
once a year
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		 6. Overseeing the Company’s major risk management, good internal control system, compliance with
the securities law, rules and regulation of the Stock Exchange of Thailand or other relevant legal issues.
For the year 2018, the Audit Committee has proposed to the Board of Directors to appoint Mr. Chayapol
Suppasedtanon C.P.A., Registration No. 3972 or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A., Registration No. 3516
or Ms. Pimjai Manitkajohnkit C.P.A., Registration No. 4521 or Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A.,
Registration No. 5659 or Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A., Registration No. 5872, EY Office Limited, as the
Company’s auditor, for the shareholders meeting’s approval.

Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Audit Committee
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NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE’S REPORT
The Nomination and Remuneration Committee of ARIP (Public) Company Limited is composed of there (3)
independent directors. The members of the Committee are as follows:
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn		
Independent Director and Chairman of NRC
2. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen Independent Director and Member of NRC
3. Mr. Pathom Indarodom*		
Independent Director and Member of NRC
* Mr. Pathom Indarodom was appointed in place of Mr. Narit Therdsteerasukdi, who had resigned from the Independent
		 Director/ Member of Audit Committee/ Member of Nomination and Remuneration Committee on September 1, 2017,
which effective since November 9, 2017.

In 2017 the Committee called two meetings. The meeting was well participated with due care by all
the members of the Committee. The Committee’s members proactively participated, contributed and gave
recommendation beneficial for improvement of the Nomination and remuneration of Directors of the Company.
The committee called the meeting to consider the proposed agenda with transparency and independence for
the best interest of the Company and its shareholders, within the given powers and responsibility prescribed
therein the committee’s charter, which is in accordance with SET’s regulations and guidelines according to
good governance. The major topics considered are:
1. Nomination of director(s)
To consider, recruit and nominate person with knowledge and qualification according to the legal
requirements, regulations and possessing no prohibited characteristics in accordance with the Company’s
by law. The Nomination of director procedure is conducted with accountability, justification, transparency
and agreeing with the Company’s structure. The Company had given a time period for shareholders
to propose a person for Nomination, but there were no shareholders rendered the proposal letter for
Nomination. The committee, therefore, reviewed and considered, and recommended the director whose term
would come to expiration in 2017 to be re-appointed as director for another term. The Shareholders’ 2017
Annual General Meeting approved as recommended. The second meeting, the Committee appointed a
person to replace the director, who resigned during the year. The appointed director shall remain in office
only for the remaining term of the director whom replacing.
2. Remuneration
The Company directors’ remuneration is based on duties, responsibilities, and performances, type and
size of the Company. Other factors taken into consideration are risks threatening the Company’s business and
the general economic situation. The remuneration must be at an appropriate level and attractive enough
to attract and retain the qualified directors. The remuneration is proposed to the Company’s board of directors
for endorsement and further proposed to the shareholders’ 2017 annual general meeting for approval.
The approved remuneration table of members of both the Company’s directors and sub-committee is published
in the Company’s annual report.
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As at December 31, 2017 there are 8 Directors in the Company’s Board of Directors, in which 2 of them
are executives and 6 of them are non-executives, which also include 4 members of the independent directors
(more than 1/3 of the board members). In 2017 the Directors received remuneration according to the director’s
remuneration table. It is of the opinion of the committee that the number of the directors of the Company and
the corresponding remuneration are reasonable and commensurate with their respective responsibilities, and
in line with the guidelines endorsed by the committee.

Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
Opinion

		 I have audited the accompanying financial statements of ARIP Public Company Limited (the Company),
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2017, and the related statements of
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes
to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
		 In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of ARIP Public Company Limited as at 31 December 2017, its financial performance and
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

		 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional
Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial
statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the
audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters

		 Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in
my audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my
audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate
opinion on these matters.
		 I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included
the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement
of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address
the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.
		 Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
Revenue recognition
		 The Company’s sales and service income forms a significant portion of total revenue and due to the
nature of the Company’s business with variety of types of income are generated. I therefore addressed the
measurement and timing of revenue recognition as a key audit matter.
		 I have examined the revenue recognition of the Company by
		 • Assessing and testing the Company’s IT system and its internal controls with respect to the revenue
cycle by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting
representative samples to test the operation of the designed controls.
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		 • Applying a sampling method to select service agreements and sale transactions occurring during the
year and near the end of the accounting period to verify the occurrence and accuracy of revenue, whether
revenue recognition was consistent with the conditions, and whether it was in compliance with the Company’s
policy.
		 • Reviewing credit notes that the Company issued after the period-end.
		 • Performing analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in
transactions throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.
Deferred tax
		 The Company has disclosed its accounting policy and details relating to deferred tax in Notes 4.13 and
Notes 20 to the financial statements. A deferred tax asset is recognised when it is highly probable that the
Company’s taxable profit will be sufficient to allow utilisation of the deferred tax in the future. Determining whether
there will be sufficient future taxable profit to utilise temporary differences or taxable losses requires significant
management judgment with respect to preparation of business plans and projections of future taxable profit based
on approved business plans. Therefore, there is a risk with respect to the amount of deferred tax assets.
		 I assessed the estimates of future taxable profit by checking the required information and key economic
assumptions used in the projections against information from internal sources, with particular consideration
given to information and assumptions that directly affect revenue growth and gross profit margin. Furthermore,
I performed comparative past profit projections with actual taxable profits to assess the exercise of management
judgment in estimating taxable profits. I also tested the calculation of future taxation profit based on the above
information and assumptions.

Other Information

		 Management is responsible for the other information. The other information comprise the information
included in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s
report thereon. The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of this
auditor’s report.
		 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form
of assurance conclusion thereon.
		 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements
or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
		 When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein,
I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for
the Financial Statements
		Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in

accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
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		In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
		 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

		 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes
my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.		
		 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement
and maintain professional skepticism throughout the audit. I also :
		 • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
		 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Company’s internal control.
		 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
		 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a
material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern.
		 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
		 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit
		 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
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		 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key
audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected
to outweigh the public interest benefits of such communication.
		 I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Chayapol Suppasedtanon
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3972
EY Office Limited
Bangkok : 22 February 2018
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2017

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments
Trade and other receivables
Inventories
Deferred service costs
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposit
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Deposits
Deferred tax assets
Total non-current assets
Total assets

(Unit : Baht)

Note

2017

7
8
6.9
10

100,521,464
850,409
46,753,511
332,252
84,638
1,939,824
150,482,098

44,328,555
288,170
87,716,750
328,437
6,313,947
3,658,676
142,634,535

11
12
13
14

11,500,000
49,266,919
4,840,600
11,061,390
193,200
5,035,100
81,897,209
232,379,307

12,350,000
48,527,026
7,728,087
12,637,282
41,200
5,627,199
86,910,794
229,545,329

20

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2016

ARIP Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2017
Note
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade and other payables
6, 15
Current portion of liabilities under finance
		 lease agreement
16
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
		 - net of current portion
16
Reserve for long-term employee benefits
17
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Share capital
Registered
		 • 466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
Issued and fully paid
		 • 466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each
Share premium
Retained earnings (deficit)
		 Appropriated - statutory reserve
18
		Deficit
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

(Unit : Baht)

2017

2016

16,962,404

15,649,618

331,757
4,235,280
21,529,441

7,250,152
22,899,770

1,442,909
6,346,325
7,789,234
29,318,675

5,640,503
5,640,503
28,540,273

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(8,554,045)
203,060,632
232,379,307

11,650,000
(10,609,621)
201,005,056
229,545,329

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017

( Unit : Baht)

Note
Profit or loss :
Continuing operation
Revenues
Service income
Sales
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit before finance cost and income tax
Finance cost
Profit before income tax
Tax expense
Profit for the year from continuing operation
Discontinued operation
Loss for the year from discontinued operation
Profit for the year

20

23

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2016

155,742,331 169,564,550
5,527,462 7,274,594
516,806
412,854
892,078 1,091,857
162,678,677 178,343,855

Other comprehensive income :
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in subsequent periods :
Continuing operation
Actuarial gain (loss) - net of income tax
Discontinued operation
Other comprehensive income from discontinued operation 23
Total comprehensive income for the year
22
Earnings per share
Basic earnings per share
Profit for the year
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2017

121,050,893 129,661,587
971,831 1,229,423
37,797,341 40,884,694
159,820,065 171,775,704
2,858,612
6,568,151
( 86,650)
(101,040)
2,771,962
6,467,111
(616,956)
(804,975)
2,155,006
5,662,136
2,155,006

(3,812,094)
1,850,042

(99,430)

2,323,565

2,055,576

668,325
4,841,932

0.005

0.004

ARIP Public Company Limited
Statement of changes in shareholders’ equity
For the year ended 31 December 2017
Issued and
fully paid
capital

(Unit : Baht)

Retained earnings (deficit)
Share Appropriated - Unappropriated
statutory
(deficit)
premium
reserve

Total

Balance as at 1 January 2016
116,500,000
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
116,500,000
Balance as at 31 December 2016

83,464,677
83,464,677

11,650,000 (15,451,553) 196,163,124
1,850,042
1,850,042
2,991,890
2,991,890
4,841,932
4,841,932
11,650,000 (10,609,621) 201,005,056

Balance as at 1 January 2017
116,500,000
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
116,500,000
Balance as at 31 December 2017

83,464,677
83,464,677

11,650,000 (10,609,621) 201,005,056
2,155,006
2,155,006
(99,430)
(99,430)
2,055,576
2,055,576
11,650,000 (8,554,045) 203,060,632

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2017

(Unit : Baht)

2017
Cash flows from operating activities
Profit before tax from continuing operation
Loss before tax from discontinued operation (Note 23)
Profit before income tax
Adjustments to reconcile gain before tax to
net cash provided by (paid from) operating activities :
Depreciation and amortisation
Doubtful accounts
Reversal of diminution in inventories to net realisable value
Amortisation of deferred service costs
Gain on sale of unit trust
Gain on sale of equipment
Loss on intangible assets written off
Withholding tax written off
Long-term employee benefits expense
Interest expenses
Interest income
Profit from operating activities before changes in
operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Inventories
Deferred service costs
Other current assets
Other assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other liabilities
Payments for long-term employee benefits
Cash flows from (used in) operating activities
Cash receive from witholding tax refundable
Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2016

2,771,962
2,771,962

6,467,111
(4,792,714)
1,674,397

7,926,105
4,340
(836,522)
15,758,995
(839,837)
3
100
814,701
18,666
(516,806)

9,521,447
39,560
(793,371)
40,532,699
(48,449)
(843,441)
157
1,499,071
(412,854)

25,101,707

51,169,216

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

(17,380,847)
1,566,535
(39,458,739)
(1,538,993)
-

1,312,786
(3,014,872)
(233,167)
57,000,660
5,439,687
(3,863,895)
58,576,452

(8,915,533)
(1,479,667)
(1,277,969)
(17,315,997)
(2,969,927)
(20,285,924)

ARIP Public Company Limited
Cash flows statement (continued)
For the year ended 31 December 2017

Cash flows from investing activities
Increase in fixed deposits
Acquisition of unit trust
Proceed from sale of unit trust
Decrease (increase) in restricted bank deposit
Acquisitions of equipment
Acquisitions of intangible assets
Proceeds from sales of equipment
Interest income
Net cash flows from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Repayment of liabilities under finance lease agreement
Cash paid for interest expenses
Net cash flows used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year (Note 7)
Supplemental cash flows information
Non-cash items
Actuarial gain (loss)
Purchase of vehicles under finance lease agreement

(Unit : Baht)

2017

2016

(562,239)
850,000
(2,228,533)
(1,693,386)
847,243
511,372
(2,275,543)

(70,944)
(20,000,000)
20,048,449
(3,000,000)
(1,778,656)
(379,938)
15,994,225
417,288
11,230,424

(89,334)
(18,666)
(108,000)
56,192,909
44,328,555
100,521,464

(9,055,500)
53,384,055
44,328,555

(124,288)
1,864,000

3,739,862
-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2017
1. General information

1.1 Information of the Company
		 ARIP Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled
in Thailand. The Company is principally engaged in the management of events and marketing activities,
the production and distribution of IT-related publications, and the placement of advertisements. The registered
office of the Company is at 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok.
1.2 Discontinue operations
		 On 8 November 2016, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the cessation of
the TV program production and TV advertising business, effective from January 2017 because, due to
changes in consumer behavior and increased competition, the Company’s revenue from this segment had
decreased, to the extent that it was not sufficient to cover its operating costs. During the year 2016, revenue
from this segment amounted to Baht 7 million, representing 3.78% of total revenue.

2. Basis of preparation

		The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 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
11 October 2016, 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.

3. New financial reporting standards

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
		 During the year, the Company has adopted the revised financial reporting standards and interpretations
(revised 2016) and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal years beginning on
or after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards revision of wording
and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption
of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s financial
statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective in the future
		 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial
reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or
after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards
disclosures in the notes to financial statements.
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		 The management of the Company believes that the revised financial reporting standards will not have
any significant impact on the financial statements when they are initially applied.

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.
		Rental income
		 Rental income of equipment is recognised at the amount stipulated under the lease agreement, on
straight-line basis over the lease period.
		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
Inventories are valued at the lower of average cost and net realisable value.
4.5 Property, building 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 building and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis
over the following estimated useful lives :
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			 Building
20
years
			 Building improvements
5,10
years
			 Computer equipment
3, 5
years
			 Office equipment and furniture
5
years
			 Tools and equipment
3
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, building 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 is
included in profit or loss when the asset is derecognised.
4.6 Intangible assets/ Pamortisation
		 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 profit or loss.
		 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
			
Useful lives
			 Computer software
3, 5 years
			 E-course
3 years
4.7 Related party transactions
		Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company,
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
		 They also include individuals or enterprises 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.
4.8 Long-term leases
		Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified
as financial leases. Financial leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the
present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are
included in long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period.
The assets acquired under finance leases are depreciated over the useful life of the asset.
		 Leases of building and equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in
profit or loss on a straight-line basis over the lease term.
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4.9		 Foreign currencies
			The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
			 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 end of reporting period.
			 Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.10 Impairment of assets
			 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property,
building 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 profit or loss.
4.11 Employee benefits
			Short-term employee benefits
			 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses
when incurred.
			Post-employment benefits
			 • Defined contribution plans
			 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the
Company’s contributions are recognised as expenses when incurred
			 • Defined benefit plans
			 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
			 The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
			 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in
other comprehensive income.
4.12 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.
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4.13 Income tax
			Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
			Current tax
			 Current 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.
			Deferred tax
			 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rate enacted at the end of the
reporting period.
			 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it
recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the
extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary
differences and tax losses carried forward can be utilised.
			 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets
to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the
deferred tax asset to be utilised.
			 The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are
recorded directly to shareholders’ equity.
4.14 Fair value measurement
		 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company apply a
quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured
at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset
or liability or when a quoted market price is not available, the Company measure fair value using valuation
technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs
related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.
			 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are
categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair
value measurement as follows:
			 Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
          		 Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
			 Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
			 At the end of each reporting period, the Company determine whether transfers have occurred
between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period
that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgments and estimates

			The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 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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		 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.
		 Intangible assets
		The initial recognition and measurement of 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.
		Deferred tax assets
		 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the
extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and
losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax
assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.
		Post-employment benefits under defined benefit plans
		The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate,
mortality rate and staff turnover rate.

6. Related party transactions

The relationships between the Company and related parties are summarised below.

		

Name

Advanced Research Group Co., Ltd.
Business Online Public Company Limited
SVOA Public Company Limited
Core and Peak Co., Ltd
D2 Systems Co., Ltd
Anet Co., Ltd
A.R. Accounting Consultant Co., Ltd
ARIT Co., Ltd
D & B (Thailand) Co., Ltd.
Lease It Public Company Limited
Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd
BOL Digital Co., Ltd.
Bioborne Co., Ltd.
National Credit Bureau Co., Ltd.
SPVI Public Company Limited
IT City Public Company Limited
Thai Beverage Public Company Limited
Bangkok Union Insurance Public Company Limited
Siam Steel International Public Company Limited

Relationship
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common shareholders/ Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
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Name

Relationship

UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.
Common directors
Kang Yong Electric Public Company Limited
Common directors
Jubilee Enterprise Public Company Limited
Common directors
Asys Computer Co., Ltd.
Common directors
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
Common directors
Kepple Communication Pte. Ltd.
Parent company of a major shareholder
		 During the years, the Company 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)

2017
Transactions with related parties
Revenue
Sales of goods
Advertising income
Revenue from management of event
Other service income

2016

Pricing policy

2
9
13
3

Cost plus margin
Market price
Market price
Cost plus margin

3
8
15
3

Expenses
1
1
Market price
Purchases of goods
1
1
Agreed upon basis
Advertising and marketing expenses
1
1
Market price
Internet fee
2
2
Agreed upon basis
Management fee
1
1
Agreed upon basis
Service fee for accounting software
2
2
Cost plus margin
Other service fee
		As at 31 December 2017 and 2016, the balances of the accounts between the Company and those
related parties are as follows:										
									
(Unit : Thousand Baht)
			
Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common shareholders
and directors)
Trade and other payables - related parties (Note 15)
Related companies (related by common shareholders
and directors)

2017

2016

10,194

7,559

2,039

2,882

Directors and management’s benefits
		 During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company had employee benefit expenses
payable
to their directors and management
as below.							
						
							
(Unit : Thousand Baht)
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total
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2017

2016

12,366
323
12,689

12,211
209
12,420

7. Cash and cash equivalents
Cash
Bank deposits
Total

(Unit : Thousand Baht)

2017

2016

130
100,391
100,521

135
44,194
44,329

		As at 31 December 2017, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interests between
0.38% and 1.10% per annum (2016: between 0.38% and 1.10% per annum).

8. Current investment

		 As at 31 December 2017, the Company had invested in fixed deposit with a maturity of more than
3 months totalling Baht 0.9 million (2016: Baht 0.3 million). The fixed deposit carried interest at rates of
0.90 -1.00% per annum (2016: 0.90% - 1.15% per annum).

9. Trade and other receivables

(Unit : Thousand Baht)

2017
Trade receivables - related parties (Note 6)
Aged on the basis of due dates
8,590
		 Not yet due
		 Past due
1,204
			 Up to 3 months
9,794
Total trade receivables - related parties
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
19,148
		 Not yet due
		 Past due
2,477
			 Up to 3 months
57
			 6 - 12 months
671
			 Over 12 months
22,353
		Total
(728)
		 Less : Allowance for doubtful debts
21,625
Total trade receivables - unrelated parties, net
31,419
Total trade receivables - net
Other receivables		
Accrued income - related party (Note 6)
400
Accrued income - unrelated parties
4,890
Retention receivables
8,554
Advance payments
70
Others
1,420
Total other receivables
15,335
Trade and other receivables - net
46,754

2016

6,045
67
6,112

48,900
11,389
53
671
61,013
(724)
60,289
66,401
1,447
6,434
10,467
726
2,242
21,316
87,717
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10. Inventories

Reduce cost to net
realisable value

Cost
2017

2016

2017

2016

785
136
921

1,655
99
1,754

(589)
(589)

(1,426)
(1,426)

Finished goods
Work in process
Total

(Unit : Thousand Baht)

Inventories - net
2017 2016
196
136
332

229
99
328

		During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.1 million (2016 : Baht
0.4 million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of cost of
inventories by Baht 0.9 million (2016: Baht 1.2 million), and reduced the amount of inventories recognised as
expenses during the year.

11. Restricted bank deposits

As at 31 December 2017 and 2016, restricted bank deposits are detailed below.
		 • 12 months fixed deposit of Baht 6.0 million (2016: Baht 6.0 million) pledged with a bank to secure
bank overdrafts facility of Baht 5.0 million and bank guarantee facility of Baht 20.0 million.
		 • 6 months fix deposit of Baht 0.5 million (2016: Baht 1.0 million) and saving bank deposit of Baht
5.0 million (2016: Baht 5.4 million) pledged with banks to secure the issuance of bank guarantees granted by
the banks to the Company.

12. Property, building and equipment
Land

Cost :
1 January 2016
Additions
Disposals
Write-off
31 December 2016
Additions
Disposals
Write-off
31 December 2017
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Furniture
Building
fixtures and
Building improve- Computer
Motor
Tools and
office
ments equipment equipment equipment vehicles

41,074 10,000
41,074 10,000
41,074 10,000

Accumulated depreciation:
1 January 2016
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation of write-off
31 December 2016
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation on write-off
31 December 2017

-

(Unit : Thousand Baht)

7,918
500
8,418
500
8,918

Total

14,810
608
15,418
(216)
15,202

21,868
734
(786)
(109)
21,707
931
(1,117)
(6)
21,515

9,419
437
(140)
(154)
9,562
172
(14)
9,520

24,299
(24,299)
-

8,981
8,981
2,990
(3,311)
8,660

130,451
1,779
(25,225)
(263)
106,742
4,093
(4,858)
(6)
105,971

13,143
191
13,334
225
(216)
13,343

18,989
1,891
(775)
(108)
19,997
1,343
(1,117)
(6)
20,217

6,912
1,025
(136)
(132)
7,669
991
(206)
8,454

8,455
730
(9,185)
-

8,616
181
8,797
286
(3,311)
5,772

64,033
4,518
(10,096)
(240)
58,215
3,345
(4,850)
(6)
56,704

(Unit : Thousand Baht)
Furniture
Building
fixtures and
Tools and Motor Total
office
Land Building improve- Computer
vehicles
equipment
ments equipment equipment

Net book value :
31 December 2016
31 December 2017

41,074
41,074

1,582
1,082

2,084
1,859

1,710
1,298

1,893
1,066

-

184
2,888

Depreciation for the year
2016 (Baht 1.0 million included in service cost, and the balance in administrative expenses)
2017 (All included in administrative expenses)

48,527
49,267
4,518
3,345

		As at 31 December 2017, the Company had vehicle with net book value of Baht 2.9 million (2016: Nil)
which was acquired under finance lease agreement.
		 As at 31 December 2017, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use.
The original cost of those assets amounted to approximately Baht 43.0 million (2016: Baht 42.6 million).
		 On 22 January 2016, the Company sold equipment to two parties with gain on sales of Baht 0.8 million.

13. Intangible assets
Computer
software

E-course

(Unit : Thousand Baht)
E-course
Total
under
development

Cost :
1 January 2016
Additions
Disposals / written off
31 December 2016
Additions
Disposals / written off
Transfer in (out)
31 December 2017

25,874
380
(1,708)
24,546
5
(11)
24,540

690
690

1,689
(690)
999

25,874
380
(1,708)
24,546
1,694
(11)
26,229

Accumulated amortisation:
1 January 2016
Amortisation for the year
Disposals / written off
31 December 2016
Amortisation for the year
Disposals / written off
31 December 2017

13,523
5,003
(1,708)
16,818
4,523
(11)
21,330

58
58

-

13,523
5,003
(1,708)
16,818
4,581
(11)
21,388

7,728
3,210

632

999

7,728
4,841

Net book value:
31 December 2016
31 December 2017
Amortisation for the year
2016
2017

5,003
4,581
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		 As at 31 December 2017, certain computer software has been fully amortised but is still in use.
The original cost of those assets amounted to approximately Baht 11.6 million (2016: Baht 10.4 million).

14. Withholding tax deducted at source

(Unit : Thousand Baht)

Year 2014
Year 2015
Year 2016
Year 2017
Total

2017

2016

4,227
2,970
3,864
11,061

5,440
4,227
2,970
12,637

		The Company has requested for a refund of the withholding tax deducted at source from the Revenue
Department. However, its net realisable value is subject to the result of a tax audit by the Revenue officials.
The management believes that the Company will receive the refund in full amount in the future.
		 On 28 March 2017, the Company received a refund of withholding tax deducted at source of the year
2014 of Baht 5.4 million.

15. Trade and other payables

(Unit : Thousand Baht)

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

2017

2016

2,039
7,213
7,710
16,962

2,470
5,475
412
7,293
15,650

16. Liabilities under finance lease agreement

(Unit : Thousand Baht)

Liabilities under finance lease agreement
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreement- net of current portion

2017

2016

2,052
(277)
1,775
(332)
1,443

-

		 The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of vehicles
for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements are
generally 5 years.
		 Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit : Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Less than 1 year 1-4 years Total
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments
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432
(100)
332

1,620
(177)
1,443

2,052
(277)
1,775

17. Provision for long-term employee benefits

		Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2017 and 2016, which is compensations
on employees’ retirement, was as follows :
(Unit : Thousand Baht)
Provision for long-term employee benefits at begining of year
Included in profit or loss :
Current service cost
Interest cost
Included in other comprehensive income :
Actuarial (gain) loss arising from:
		 Demographic assumptions changes
		 Financial assumptions changes
		 Experience adjustments
Benefit paid during the year
Provision for long-term employee benefits at end of year

2017

2016

5,641

9,159

677
137

1,082
417

124
(233)
6,346

(1,537)
786
(2,988)
(1,278)
5,641

		 Line items in profit or loss under which long-term employee benefit are recognised are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Cost of services
Administrative expenses
Total expenses recognised in profit or loss

2017

2016

232
582
814

1,116
383
1,499

		 The Company expects to pay Baht 1 million of long-term employee benefits during the next year (2016: Nil).
		 As at 31 December 2017, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee
benefit is 12 years (2016: 12 years).
		 Significant actuarial assumptions are summarised below :

2017

(%per annum)

2016

(%per annum)

2.4
2.4
Discount rate
3.5 - 6.0
3.5 - 6.0
Future salary increase rate (depending on age)
0 - 25.0
0
25.0
Staff turnover rate
		 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term
employee benefit obligation as at 31 December 2017 and 2016 are summarised below:

31 December 2017

Increase Effect to obligation
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Decrease

Effect to obligation
(Thousand Baht)

(%)

(Thousand Baht)

(%)

1
1
10

(558)
686
(229)

1
1
10

635
(612)
257
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31 December 2016

Increase Effect to obligation
(%)

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(Thousand Baht)

1
1
10

(522)
581
(248)

Decrease

Effect to obligation

(%)

(Thousand Baht)

1
1
10

597
(519)
276

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.
		 At present, the statutory reserve has fully been set aside.

19. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit : Million Baht)

2017
Employee expenses
Cost of sales, advertising media and services
Depreciation and amortisation
Consultant and management fee

2016

45
90
8
2

48
108
10
2

20. Income tax

		Income tax for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows:
(Unit :Thousand Baht)

2017
Tax expense from continuing operation reported in
the statements of comprehensive income
Tax income from discontinued operation
Total tax expense (income)
Current income tax :
Current income tax charge
Deferred tax :
Relating to origination and reversal of temporary differences
Tax expense (income) reported in the statement of
comprehensive income

2016

617

805

617

(981)
(176)

-

-

617
617

(176)
(176)

		Reconciliation between income tax benefit and the product of accounting profit multiplied by
the applicable tax rate for the years ended 31 December 2017 and 2016 is as follow:
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(Unit :Thousand Baht)

2017
Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate
Effects of :
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total
Tax expense (income) reported in the statement of
comprehensive income

2016

2,772
20%
554

1,674
20%
335

200
(137)
63
617

168
(679)
(511)
(176)

		 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the
years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:
(Unit :Thousand Baht)

2017
Deferred income taxes relating to :
Actuarial gain (loss)
		 • Continuing operation
		 * Discontinued operation

2016

(25)
-

581
167

		 The components of deferred tax assets are as follows:

(Unit :Thousand Baht)

2017
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Tax losses
Total

2016

146
118
1,269
3,502
5,035

145
285
1,128
4,069
5,627

21. Promotional privileges
		The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacture

of Enterprise software, Digital content and Embedded Software, pursuant to the promotion certificate No.
2911(7)/2555 issued on 20 December 2012. Subject to certain imposed conditions, the tax privileges of the
Company includes an exemption from corporate income tax on income from the promoted activities for a
period of 8 years as from the date of first earning operating income (8 October 2013).
		 During the year 2017, the Company has operated revenues divided from promoted operations
of Baht 1.1 million (2016: Baht 0.1 million).

22. Earnings per share
		Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive

income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
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		 Calculation of basic earnings per share is presented below:
Profit for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht/share)

2017

2016

2,155
466,000
0.005

1,850
466,000
0.004

23. Discontinued operation

		On 8 November 2016, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the cessation of
TV program production and TV advertising business, effective from January 2017, as mentioned in Note
1.2 to the financial statements.
		 As at 31 December 2016, the Company classified the operating results of such operating segment as
discontinued operation in the financial statements.
		 Details of discontinued operations for the year ended 31 December 2016 are present below:
(Unit :Thousand Baht)

2016
Revenues
Service income
7,163
Total revenues
7,163
Expenses
Cost of sales and services
10,134
Selling expenses
96
Administrative expenses
1,726
Total expenses
11,956
Loss before income tax
(4,793)
Tax income
981
Loss for the year from discontinued operation
(3,812)
Earnings per share :
Basic loss per share from discontinued operation (Baht/share)
(0.008)
Other comprehensive income
Other comprehensive income not to be reclassified to profit
		 or loss in subsequent periods
		 Actuarial gain - net of income tax
668
		The net cash flows incurred by discontinued operation for the year ended 31 December 2016 are as
follows:
(Unit :Thousand Baht)

2016
Operating activities
Investing activities
Financing activities
Net cash flows used in discontinued operation
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(2,899)
(382)
(3,281)

24. Segment information

		 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are
regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of
resources to the segment and assess its performance.
		 For management purposes, the Company is organised into business units based on its products and
services and has three reportable segments as follows:
		 • Media and contents
		 • Management of event
		 • Digital service
		 During the years 2017 and 2016, there was no change in the organisation structure of its reportable
segments, except for discontinuing of TV program production and TV advertising business in the year 2016
as described in Note 1.2 to the financial statements, which was under the digital media segment.
		 No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.
		 The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units separately for
the purpose of making decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance
is measured based on operating profit or loss and total assets and on a basis consistent with that used to
measure operating profit or loss and total assets in the financial statements. However, the Company financing
activities (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on a company basis
and are not allocated to operating segments.
		 The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for
third party transactions.
		
		 The following tables present revenue and profit information regarding the Company’s operating
segments for the years ended 31 December 2017 and 2016, respectively.
(Unit :Thousand Baht)

Year ended 31 December 2017

Elimination of
Media & Management Digital
Total
inter-segment
contents
of events service segments
revenues
Revenue
Revenue from external 33,784
		customers
Inter-segment revenue
342
Total revenue
34,126
Operating result
Segment profit (loss)
2,471
Finance cost
Other income
Profit before income tax
Income tax expense
Profit for the year

Total

81,092

46,394

161,270

-

161,270

81,092

25
46,419

367
161,637

(367)
(367)

161,270

(3,931)

2,910

1,450

-

1,450
(87)
1,409
2,772
(617)
2,155
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(Unit :Thousand Baht)

Year ended 31 December 2016
Elimination of
Media & Management Digital
Total
inter-segment
contents of events service segments
revenues
Revenue
Revenue from external 36,232
		customers
695
Inter-segment revenue
36,927
Total revenue
Operating result
2,673
Segment profit (loss)
Finance cost
Other income
Profit before income tax
Income tax expense
Profit for the year from
continuing operation
Discontinued operation
Loss for the year from
		 discontinued operation
Profit for the year

Total

105,606

35,001

176,839

-

176,839

105,606

70
35,071

765
177,604

(765)
(765)

176,839

(1,904)

4,294

5,063

-

5,063
(101)
1,505
6,467
(805)
5,662
(3,812)
1,850

		The Company is operated in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected in
these financial statements pertain to the aforementioned geographical reportable.
		 For the year 2017, the Company has revenue from 4 major customers with sale of Baht 7 million,
arising from digital service segment and Baht 31 million, arising from management of events segment
(2016 : 1 major customer with sale of Baht 27 million, arising from management of events segment).

25. 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 rates of 3
and 5 percent of basic salary. The fund and benefit will be paid to employees upon termination in accordance
with the fund rules.
		 The contributions for the year 2017 amounting to approximately Baht 1.1 million (2016: Baht 1.1 million)
were recognised as expenses.

26. Commitments and contingent liabilities

		 26.1 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 term of agreements is generally 1 and 5 years. These agreements
are non-cancellable.
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		 As at 31 December 2017 and 2016, minimum lease payments, required under these non-cancellable
operating agreements contracts were as follows:
( Unit : Million Baht)

2017

2016

7.6
0.6

6.6
0.5

Payable :
In up to 1 year
In over 1 and up to 5 years

		 26.2 Guarantees
		As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 0.2 million
issued by banks on behalf of the Company to guarantee project tender (2016: Baht 0.3 million to guarantee
electricity use).

27. Financial instruments

		 27.1 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, current
investments, trade and other receivables, restricted bank deposits, trade and other payables and liabilities
under finance lease agreement. 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
receivables. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and 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 receivables as stated in the statement of financial
position.
		Interest rate risk
		 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks with interest bearing.
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 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.
(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2017
Fixed interest rate

Floating
interest
within 1 year 1-5 years rate
Financial assets
Cash and cash equivalents
0.9
Current investment
Trade and other receivables
6.5
Deposits at bank with restrictions
Financial liabilities
Trade and other payables
Liabilities under finance lease agreement 0.3

Noninterest
bearing

Effective
interest rate
(% p.a.)

-

100.4
5.0

0.1
46.8
-

0.38 - 1.10
0.90 - 1.00
0.38 - 1.00

1.4

-

17.0
-

6.17
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(Unit: Million Baht)

As at 31 December 2016
Floating Non-interest
Fixed interest rate
interest rate bearing
within 1 year

Effective
interest rate
(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents
0.38 - 1.10
0.1
44.2
Current investment
0.90 - 1.15
0.3
Trade and other receivables
87.7
Deposits at bank with restric0.38 - 1.15
5.4
7.0
tions
Financial liabilities
15.6
Trade and other payables
		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.

27.2 Fair values of financial instruments
		Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest
at rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the
amounts presented in the statement of financial position.

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

financial structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2017,
the Company’s debt-to-equity ratio was 0.14:1 (2016: 0.14:1).

29. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22
February 2018.
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