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สารจากประธานกรรมการ
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CHAIRMAN
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

M E S S A G E  F R O M

EXECUTIVE
CHAIRMAN



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโดยรวมในปี	2560	

มีมูลค่าลดลงจากปี	2559	เล็กน้อย	อย่างไรก็ตามสื่อดิจิทัล	

โรงภาพยนตร์	ป้ายโฆษณา	และสือ่เคลือ่นทียั่งคงมีการเตบิโต	

ส่วนอุตสาหกรรมไอซีทีได้รับผลบวกจากแรงขับเคลื่อนของ

นโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล	ซึ่งเป็น

แกนหลักของเป้าหมาย	 10	 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ

ประเทศ	 รวมถึงการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการมาถึงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่	ไม่ว่าจะเป็น	IoT	(Internet	of	Things),	

AI	(Artificial	Intelligence),	Smart	City	และอื่น	ๆ	

	 บริษัท	 เออาร์ไอพี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เข้าใจถึงความ

เปลีย่นแปลงของโลกดิจิทัลท่ีท้าทายธุรกิจสื่อและคอนเทนต์	

จึงได้ปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อมุ ่งสู ่นวัตกรรมด้านสื่อ	 และ

คอนเทนต์ดิจิทัล	เพื่อสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างครบวงจร	 ท้ังด้านสื่อออฟไลน์	 สื่อออนไลน์	

การจดังานอีเวนต์	และการตลาดดจิทิลั	พร้อมท้ังได้ด�าเนนิการ

พัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แบบออนไลน	์

เพือ่พฒันาบคุลากรของลกูค้าให้พร้อมรบัความเปลีย่นแปลง

ของอุตสาหกรรมที่ต้องการทักษะใหม่	ๆ	ในศตวรรษที่	21	นี้

	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี	 สิ้นสุดวันที่ 	 31	

ธันวาคม	 2560	 แสดงให้เห็นว่า	 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที	่

162.68	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	8.78	เม่ือเทียบกับปีก่อน	และ

มีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	24.94	ลดลงจากปี	2559	

ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู ่ที่ร ้อยละ	 26.68	 อย่างไรก็ตาม	

บริษัทยังสามารถคงผลประกอบการท่ีมีก�าไร	 โดยบริษัทมี

ก�าไรสุทธิหลังภาษีจ�านวน	 2.16	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนเล็กน้อย

จากปีที่แล้ว

	 บริษัทได้ด�าเนินงานตามแผนระยะยาวที่จะปรับเปลี่ยน

โครงสร้างรายได้	จากรายได้ท่ีอิงกับการขายเป็นครั้ง	ๆ

ไปสู่รายได้แบบต่อเนื่อง	เพื่อสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืนและ

มั่นคง	ตลอดจนจะมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านคอนเทนต	์

สื่อ	 และการตลาดดิจิทัลอย่างครบวงจร	 เพื่อเป็นจุดเชื่อม

ระหว่างลกูค้ากบัผูบ้ริโภค		ทัง้นี	้ยงัให้ความส�าคญัด้านการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี	เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 เราขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้น	 ลูกค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	

ตลอดจนคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูม้อีปุการคุณ

ทุกท่าน	 ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท	

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-to-
the-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.
 

(นายมินทร์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ

Mr. Manu Leopairote
Chairman

Mr. Min Intanate
Chairman	of	the	Executive	Board

Dear Shareholders,
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Mr. Manu Leopairote Age 74 Years
Chairman of the Board & Independent Director
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct  0.17% 
• indirect –None -
Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

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

นายมนู  เลียวไพโรจน ์ อายุ  74 ปี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)   
• ทางตรง  0.17%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี     ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม    ประธานกรรมการ  2554-ปัจจุบัน
 • บมจ. ยูบิลล่ีเอ็นเตอร์ไพรส์   ประธานกรรมการ  2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. เอสวีโอเอ    ประธานกรรมการ                               2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนช่ันแนล   ประธานกรรมการตรวจสอบ   2549-ปัจจุบัน
 • บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)   ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. บางกอกสหประกันภัย   ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • บมจ. น้ำาตาลขอนแก่น    ประธานกรรมการ  2547-ปัจจุบัน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  2542-2547
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Mr. Min Intanate  Age 63 Years
Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct  44.28% 
• indirect –None -
Duration of Directorship 29 Years (Mar 10, 1989 – Present)

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

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  อายุ  63 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง 44.28% 
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 29 ปี (10 มี.ค. 2532 – ปัจจุบัน)

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

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

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



Mr. Prayoon Rattanachaiyanont Age 54 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct  0.23%
• indirect –None -
Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

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

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

นายประยูร รัตนไชยานนท์ อายุ  54 ปี
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง  0.23%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี ( 13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

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

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

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

นางเอื้อมพร ปัญญาใส อายุ 49 ปี
กรรมการ, รองประธานบริหาร และผู้จัดการใหญ ่  
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง  – ไม่มี -
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (11 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน)

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 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 

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

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

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

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

5 Years’ work experience :
  • ARIP PCL. - Director & Chief Executive Office Mar 2015-Present
     - Director &    2014-Present
        Vice Executive Chairman 
  • SVOA PCL. Deputy Executive Director 2014-2014
     IT Project Group 
  • Mai Listed Company Association Vice President (Public Relations) 2017-Present 
  • The Association of Director &Public Relations 2017-Present
    Thai ICT Industry (ATCI) 
  • The Telecommunications Association    Director     2017- Present  
    of Thailand under The Royal Patronage
  • MICROSOFT (THAILAND) LTD. - Partner Strategy &   2009-2011  
     Program Lead, Small &  
     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

รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
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Dr. Wilson Teo Yong Peng Age 51 Years 
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct  0.08% 
• indirect – None -
Duration of Directorship 8 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

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

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. Director Jan 2010-Present
 • Business Online PCL. Director 2006-Present
 • SVOA PCL. Director 2006-Present
 • Asys Computer Co., Ltd. Director 2009-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2006-Present
 • Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Director 2006-Present
 • Anew Corporation Ltd. Director 2006-Present
 • Acerts Co., Ltd. Director 2000-Present

ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง อายุ  51 ปี
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง  0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี   (13 ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ ม.ค. 2553-ปัจจุบัน
 • บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน 
 • บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ 2552-ปัจจุบัน
 • บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจุบัน
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอนิว คอร์ปอเรชัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน
 • บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมการ 2543-ปัจจุบัน
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การศึกษา : 
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
 • Audit Committee Program (ACP) (2009)
 • Monitoring Fraud Risk Management (2010)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)
 • Monitoring the Internal Audit Function (2010)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
 • IOD Breakfast Talk 1/2016 “ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture” 
 • CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกันและควบคุมได้”  
 • 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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ปัจจุบัน
    - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2557-ปัจจุบัน  
 • สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2557-ปัจจุบัน  
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช - ผู้อำานวยการกองวิทยาการกรมแพทย์ทหารอากาศ 2560-ปัจจุบัน
    - หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2558-2560
    - รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ 2556-2557
    - รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2549-2557 
    - หัวหน้ากองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 2551-2556
    - ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2549-2556

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

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)

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ อายุ  77 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง  – 0.16%
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552-ปัจจุบัน)

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

BOARD OF DIRECTORS

Educations :
 • Master of Business Administration (Finance), Indiana University, USA 
  • Bachelor of Finance (Honors), Indiana University, USA
Certificate :
 • Director Certification Program (DCP) (33/2003)
 • Audit Committee Program (ACP) (27/2009)
 • The Role of Chairman (RCP) (5/2001)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  (8/2009)
 • Charter Director Class (CDC) (3/2008)
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director, Sep 2009-Present 
   Chairman of Audit Committee 
  - Chairman of the Nomination and 2014-Present
   Remuneration Committee 
 • Lease IT PLC. - Independent Director & 2015-Present
   Chairman of Audit Committee
  - Independent Director, 2008-2015
   Member of Audit Committee
 • Sri Trang Agro- Industry PCL - Vice Chairman 2016-Present  
  - Chairman of the Remuneration
   Committee 2010-Present 
  - Independent Director,  2007-Present
   Chairman of Audit Committee

รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)
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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)
 • 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 “The Corporate Corruption is Preventable and Controllable Disasters”
 • 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
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL.Independent Director,   - Member of Nomination and Sep 2009–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 

นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ
(นามสกุลเดิม ศรีวิจิตร) อายุ  54 ปี
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง  0.20%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552–ปัจจุบัน)



Mr. Narit Therdsteerasukdi Age 43 Years
Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of Nomination and Remuneration Comittee
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct 0.16%
• indirect –None -
Duration of Directorship 9 Years (Sep 16, 2009–Aug 30, 2017)

Educations :
 • M.A. (Economics), Boston University, USA
 • Bachelor of Economics (2nd Class Honor), Chulalongkorn University
 • Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University

Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)

5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director,   Sep 2009-Aug 2017 
    Member of Audit Committee
   - Member of Nomination and   2014-Aug 2017
    Remuneration Comittee 
 • Office of the Board  -  Acting Senior Executive  2016-Present
  of Investment (BOI)    Investment Advisor
   -  Executive Director, 2015-Present
    Investment Strategy and Policy Bureau
   - Executive Director, Management 2014-2015
    Information System Bureau
   -  Executive Investment Advisor 2011-2014
   -  Director, Economic and  2008-2011  
    Investment Strategy Division,
     Investment Strategy and Policy Bureau 

    
** นายนฤตม์ เทอดสถีรศักด์ิ ลาออกเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560 โดยมีผลต้ังแต่ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ส.ค. 2560
    - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-ส.ค. 2560
 • สำานักงานคณะกรรมการ - รักษาการท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 2559-ปัจจุบัน 
   ส่งเสริมการลงทุน  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
    - ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และ  2558-ปัจจุบัน
     นโยบายการลงทุน
    - ผู้อำานวยการสำานักสารสนเทศการลงทุน 2557-2558
    - ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน 2554-2557
     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ)
    - ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การลงทุนมหภาค2551-2554

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ อายุ  43 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)              
• ทางตรง  – 0.16%
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (16 ก.ย. 2552 – 30 ส.ค. 2560)
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Mr. Pathom Indarodom Age 46 Years
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)

Educations : 
 • Master of Science in Computer Engineering, Assumption University. 
 • Bachelor of Economics Program, ChiangMai University. 
Certificate :
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010)
5 Years’ work experience :
 • ARIP PCL. - Independent Director, Member of Nov 2017-Present
     Audit Committee & Member of
     Nomination & Remuneration Committee
    - Director 2004-Nov 2016
    - Chief Executive Officer 2004-Feb 2015 
 • Assumption University - Consulting Center Innovation 2017- Present
     Creativity Enterprise
    - Vice President, Alumni Association 2015- Present
 • The Thai Chamber of Commerce Director Creative Digital Economy 2017- Present  
  and Board of Trade of Thailand 
 • ICC International PCL. Consultants 2017- Present 
 • WBT Co., Ltd. Managing Director and Executive Director 2017- Present  
 • The Civil Aviation Authority of Thailand  Committee on Information Technology 2017-Present
 • Chiang Mai University Committee, Economics  Association  2015-Present 
 • The Association of Advisory Board Member 2015-Present
  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
  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  
 • Splash Interactive Co., Ltd. Director 2011-2013

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

นายปฐม อินทโรดม อายุ  46 ปี  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง   0.19%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี (9 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)              



EXECUTIVE COMMITTEE

Mr. Thanit Klaewdetsri Age 46 Years
Business Media Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017)
• direct    –None -
• indirect –None -
Duration of Executive 3 Years (Aug 10, 2015-Present)

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

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

Mr.  Pornchai  Jantarasupasang Age 46 Years
ICT Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct    0.01 %
• indirect –None -
Duration of Executive 3 Years (Feb 23, 2015–Present)

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

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

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

Certificate :
  -

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

นายพรชัย  จันทรศุภแสง อายุ 46 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอซีที
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง  0.01%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (23 ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน)

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ประกาศนียบัตร / โครงการ : 
 -

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
  • บมจ. เออาร์ไอพี ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือไอซีที 2547-ปัจจุบัน
 • บจ. เทอร์ราเทรด  Project  Manager 2545-2546
 • บจ. ออร์เท็ม ผู้จัดการส่วน 2539-2544  
  Education and Training         
 • บจ. คอมพิวเซอร์วิซ ผู้จัดส่วน Customer Service 2537-2538
 • บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชัน ผู้ช่วยบรรณาธิการ แผนกตำาราวิชาการ 2536-2536  
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นายธนิต แกล้วเดชศรี อายุ  46 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) 
• ทางตรง  – ไม่มี -
• ทางอ้อม – ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (10 ส.ค. 2558-ปัจจุบัน)



Miss Pornpavee Sahawathanapong  Age 50 Years 
Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 29, 2017) 
• direct    0.08% 
• indirect – None -
Duration of Executive 13 Years (July 1, 2005 – Present)

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

Certificate :
  -

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

นางสาวพรปวีณ์  สหวัฒนพงศ์ อายุ  50 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง  0.08%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร 13 ปี (1 ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน)

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

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

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

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

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

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

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) 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 • บมจ. เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)  - ผู้อำานวยการฝ่ายดิจิทัล  พ.ค. 2559-ปัจจุบัน 
  - ผู้จัดการฝ่ายไอที  2554-2559
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที  2552-2554
  - ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  2546-2552   
 • บจ. ไอโซเน็ท วิศวกรคอมพิวเตอร์   2543-2546

นายบุญเลิศ นราไท อายุ  40 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
• ทางตรง  0.00%
• ทางอ้อม - ไม่มี -
จำานวนปีที่เป็นผู้บริหาร  2 ปี (3 พ.ค. 2559 -ปัจจุบัน)            
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เปรียบเทียบรายได้ ปี 2560
(โครงสร้างรายได้)

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน ส�าหรับปี 2556 - 2560
รายได้รวม 
(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์รวม 
(หน่วย : พันบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี
(หน่วย : พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(หน่วย : พันบาท)
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20162017

REVENUE COMPARISONS 2017
( Revenue Structure )

FINANCIAL COMPARISON FOR THE 2013 - 2017
Total Revenue
( Unit: Thousand Baht )

Total Assets 
( Unit: Thousand Baht )

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

Equity 
( Unit: Thousand Baht )
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2013 2014 2015 2016
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ฐานะทางการเงิน
 • สินทรัพย์หมุนเวียน 
 • สินทรัพย์รวม
 • หนี้สินหมุนเวียน 
 • หนี้สินรวม 
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 • ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 
 

ผลการด�าเนินงาน
 • รำยได้รวม 
 • รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
 • ต้นทุนขำยและบริกำร 
 • ก�ำไรขั้นต้น 
 • ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ ส�ำหรับปีจำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 
 • ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ ก่อนภำษี
 • ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ ส�ำหรับปี 
 

อัตราส่วนทางการเงิน
 • อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น (%) 
 • อตัรำส่วนก�ำไร(ขำดทุน)สทุธิ จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนือ่ง (%) 
 • อัตรำส่วนก�ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ (%) 
 • อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 
 • อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 
 • อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 
 • อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 
 

ข้อมูลต่อหุ้น
 • ก�ำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 
 • จ�ำนวนหุ้นสำมญั - ทุนท่ีออกและเรยีกช�ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น ) 
 • มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 
 • มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท)

2559 25582560 2559 2558

150.48 142.63 134.59 
232.38 229.55 238.62 
  21.53 022.90 033.29
  29.32 028.54 042.45 
203.06 201.01 196.16 
116.50 116.50 116.50 
 

162.68 178.34 307.28 
161.27 176.84 306.00 
121.05 129.66 266.19 
  40.22 047.18  39.80
002.16 0 5 .66         (11.82) 
    2.77 001.67  (11.35)
    2.16 001.85  (9.86)

024.94 026.68 0 13.01 
    1.32    3.17  (3.85) 
    1.32     1.00  (3.02)
    0.93    0.79  (4.07) 
    1.07    0.93  (4.90)
    6.99    6.23   4.04 
    0.14    0.14    0.22

  0.005  0.004         (0.021) 
466.00  466.00 466.00
    0.44     0.43    0.42 
    0.25    0.25             0.25 

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
( หน่วย : ลำ้นบำท)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)024

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ผู้สอบบัญชี

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400

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�านวน 466,000,000 หุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000   โทรสาร :  +66 (0) 2009 9992

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

นายธนิต แกล้วเดชศรี
นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์

นางสาวแอน เสียงสมบัติดี
tarip@arip.co.th
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วิสัยทัศน์
 เป็นผู้น�ำในกำรผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้ำงสรรค์ และจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่เขำ้ถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ 

รวมทั้งเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ และบริกำรทำงกำรส่ือสำรกำรตลำดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลำง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ทันสมัย

 

 พันธกิจ
 • ผลิตเนื้อหำด้ำนธุรกิจ ไอซีที กำรศึกษำ และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ

 •  พัฒนำสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภำพ และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 •  พัฒนำเครื่องมือทำงดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 •  ให้บรกิำรสือ่สำรกำรตลำดแบบบรูณำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงมปีระสทิธิภำพ ด้วยควำม

เป็นมืออำชีพ

 เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
 บริษัทมีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

 1.ด้านการผลิตคอนเทนต์

  บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นผูน้�ำด้ำนกำรผลติเนือ้หำ (Content Provider) ด้ำนบรหิำรจดักำรธุรกิจ กำรตลำด ไอซทีี

กำรศึกษำ และเนื้อหำอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงลึก กำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจในรำยอุตสำหกรรม  ส�ำหรับกลุ่ม 

ผูบ้รหิำร เจ้ำของกจิกำร และเน้ือหำในเชงิกว้ำง หรอืภำพรวมส�ำหรบัผูอ่้ำนทัว่ไป เพ่ือให้ก้ำวทันกับกระแสกำรเปลีย่นแปลง

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคโลกำภิวัฒน์

  2. ด้านสื่อ

  บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นผู้น�ำด้ำนสื่อท่ีจะเข้ำถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยน�ำเสนอเน้ือหำท่ีผลิตขึ้นผ่ำนสื่อต่ำง ๆ

ที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข่ำวสำรของกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งำนนิทรรศกำร 

สัมมนำ กิจกรรมทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ หรือสื่อสังคมออน์ไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรสื่อสำรและกำรเข้ำถึง 

กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  3.ด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

  บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นผูน้�ำด้ำนกำรให้บรกิำรสือ่สำรทำงกำรตลำดทีค่รบวงจร เพ่ือสร้ำงกำรรบัรู ้ควำมเข้ำใจ 

และกำรเป็นท่ียอมรับในวงกว้ำง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรตลำด กำรฝึกอบรมกำรโฆษณำ

กำรประชำสมัพันธ์ กำรส่งเสรมิกำรขำย กำรตลำดทำงตรง กำรจดังำนแสดงสนิค้ำ กำรจดักำรประชมุสมัมนำ และกิจกรรม

กำรตลำดในรูปแบบต่ำง ๆ  ให้กลุ่มลูกคำ้ภำคธุรกิจเอกชน และหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งใน ระดับประเทศและระดับภูมิภำค

 4.ด้านการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล

  บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะพัฒนำซอฟต์แวร์ ท้ังในส่วนท่ีเป็นแพลตฟอร์ม เครือ่งมอื และแอพพลเิคชนัคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ต่ำง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดที่ช่วยในกำรสื่อสำรรูปแบบกำรตอบสนอง 2 ทำง 

ระหว่ำงเจ้ำของธุรกิจกับผู้บริโภค เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในกำรพัฒนำสื่อที่จะสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่

อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่คอนเทนต์ และส่งเสริมธุรกิจดำ้นกำรสื่อสำรกำรตลำดอีกด้วย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 
   บริษัทผลิต จ�ำหน่ำย และให้บริกำรพ้ืนที่โฆษณำ 

บนสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์  ที่มีเนื้อหำ

ด้ำนธุรกิจและกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1.1สื่อทางด้านธุรกิจ

 1.1.1 นิตยสำร “Business+” นิตยสำรเชิงวิเครำะห์

เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหำร กำรจัดกำร และกำรตลำด 

รำยงำนควำมเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภำษณ์

ผู้บริหำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ เพ่ือให้ผู้อ่ำนได้รับทรำบถึง

ก ลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษำสำมำรถน�ำมำ

ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

  กลุ ่มเป้ำหมำย :  ผู ้อ ่าน-ผู ้บริหำรระดับสูงของ

อ งค์กรท้ังด้ำนบริหำรจัดกำร กำรตลำด และกลยุทธ์

อ งค์กร รวมไปถึงผู้บริหำรระดับกลำงที่เตรียมกำ้วสู่ระดับ

สูงต่อไป

  ผู ้ ลง โฆษณา -องค ์กร ท่ีต ้องกำร เสริมสร ้ ำง

ภำพลกัษณ์ หรือประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร สินค้ำ

หรือบริกำรไปยังกลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำย  

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้หลักมำจำกกำรให้บริกำร

โ ฆษณำ ประชำสัมพันธ์ กำรจ�ำหน่ำยนิตยสำร รวมถึง 

กำรต่อยอดไปยังหนังสือฉบับพิเศษ และงำนสัมมนำ 

  1.1.2  หนังสือรวบรวมข้อมูลรำยปี

  • “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนงัสอื

ทีร่วบรวมข้อมลูผลประกอบกำรของทุกบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน

ใ นประเทศ เพ่ือจัดอันดับบริษัทที่มีรำยได้รวมสูงสุดของ

ประเทศจ�ำนวน 1,000 บริษัท มีบทวิเครำะห์บริษัทที่มีผล

ตอบแทนสงูสดุ (Top Gain) และต�ำ่สดุ (Top Loss)ในแต่ละ

อตุสำหกรรมและกำรจดัอนัดบั 50 บรษิทัสงูสดุ (Top 50) ของ

ประเทศไทยทัง้ในแง่กำรเตบิโตของรำยได้ ผลก�ำไร และอตัรำ

ผลตอบแทน

  กลุม่เป้ำหมำย: ผู ้อ่าน-ผูบ้รหิำรระดับสงูและระดบั

กลำง ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลด้ำนกลยุทธ์ และด้ำนกำรตลำดของ

องค์กร

  ผู ้ ลง โฆษณา -องค ์กร ท่ีต ้องกำร เสริมสร ้ ำง

ภ ำพลักษณ์ หรือหน่วยงำนท่ีต้องกำรน�ำเสนอสินค้ำหรือ

บ ริกำรไปยังองค ์กรเป ้ำหมำย ซึ่งเป ็นผู ้บริหำรของ

องค์กรท่ีมี รำยได้สูงสุดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของประเทศ 

และบริษัทที่เป็นองค์กรขนำดใหญ่ตำมล�ำดับ

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้หลักมำจำกกำรให้บริกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรจ�ำหน่ำยหนังสือ

  • “Business+ Universities” เป็นหนงัสอืทีร่วบรวม

ข้อมลูเก่ียวกับสถำบนักำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรฐับำล 

และเอกชนทุกแห่งในประเทศไทย พร้อมบทสัมภำษณ์

วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูล

ให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองที่ก�ำลังเลือกสถำนศึกษำ

ต่อในระดับอุดมศึกษำ อีกท้ังยังมีข้อมูลประกอบกำรสอบ

คดัเลอืก และ Top 100 คณะยอดนยิม รวมถึงตำรำงคณะ และ

สำขำวชิำที่ได้เปิดสอนในสถำบันต่ำง ๆ ทั่วประเทศ

  กลุ่มเป้ำหมำย :  ผู้อ่าน-นักเรียนและผู้ปกครอง

ท่ีต้องกำรศึกษำข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือศึกษำต่อในระดบั

อุดมศึกษำ

  ผู ้ลงโฆษณา-มหำวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำ

เฉพำะทำง สถำบันกำรศึกษำด้ำนอำชีพ เพ่ือเป็นข้อมูล

ทำงเลอืกให้แก่ผูอ่้ำนทีต้่องกำรข้อมลูเพ่ือคดัเลอืกแนวทำง

ในกำรศึกษำต่อ

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้หลักมำจำกกำรให้บริกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรจ�ำหน่ำยหนังสือ

  •  “Business+ Top Insurance” เป็นหนังสือท่ี

ร วบรวมข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

พร้อมบทสมัภำษณ์วิสยัทัศน์ของผูบ้รหิำรบรษิทัประกันภยั

ชัน้น�ำ เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผูอ่้ำนเข้ำใจถึงควำมส�ำคญัของกำร

ประกันชวิีตและประกันวนิำศภยั และสำมำรถเลอืกประกัน

ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเองและครอบครัว

  กลุ ่มเป ้ำหมำย : ผู ้อ ่าน-บุคคลท่ัวไปผู ้สนใจ

ทีต้่องกำรข้อมลูเก่ียวกับกำรประกันภยั เพ่ือเป็นแนวทำงใน

กำรเลือกแบบประกันส�ำหรับตนเองและครอบครัว รวมถึง

ผู ้ที่ต้องกำรหำแนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงทำงด้ำน

สุขภำพ และด้ำนกำรเงิน

  ผู ้ลงโฆษณา-บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกัน

วินำศภัย สถำนพยำบำล รวมถึงสถำบันกำรเงิน
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  รูปแบบรำยได้ : รำยได้หลักมำจำกกำรให้บริกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ และกำรจ�ำหน่ำยหนังสือ 

 1.1.3 งำนสัมมนำ และงำนมอบรำงวัล 

  • กองบรรณำธิกำร Business+ ได้กลั่นกรอง 

และจดัให้มงีำนสมัมนำเพ่ือน�ำเสนอเน้ือหำทีน่่ำสนใจให้แก่

ก ลุ่มเปำ้หมำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐำนผู้อ่ำน เป็นกำรขยำย

ขอบเขตธุรกิจนอกเหนอืจำกบนสิง่พิมพ์มำสูง่ำนกิจกรรมที่

เปิดโอกำสให้ผู ้บริหำรองค์กรและกิจกำรต่ำง ๆ ได้พบ

ปะกัน รวมถึงได้พบปะกับผูใ้ห้บรกิำรทำงธุรกิจหลำกหลำย

ดำ้นที่เป็นผู้สนับสนุนกำรจัดงำน 

  กลุม่เป้ำหมำย : กลุม่ผูอ่้ำนนิตยสำร ผูบ้ริหำรระดบัสงู

และระดับกลำงขององค์กรในขอบเขตงำนด้ำนต่ำง ๆ  

  รปูแบบรำยได้ : รำยได้มำจำกผูส้นับสนุนกำรจดังำน

  •  งำนมอบรำงวลั “THAILAND TOP COMPANY 

A WARDS” จำกกำรสัมภำษณ์และน�ำเสนอเนื้อหำของ 

ผู้บริหำรองค์กรชั้นน�ำของประเทศ ท�ำให้บรรณำธิกำร 

เ กิดควำมประทับใจในวิธีคิดและกลยุทธ์ของผู้บริหำรที่ 

ท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จ จึงน�ำไปสู ่กำรค้นหำ 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกองค์กรชั้นน�ำ ด้วยควำมร่วมมือ 

กับสถำบันกำรศึกษำ ก่อให้เกิดงำน “THAILAND TOP

COMPANY AWARDS” เริ่มต้นมำตั้งแต่ปี 2556 เพ่ือ

คดัเลอืกองค์กรที่มีควำมโดดเด่นในด้ำนผลกำรด�ำเนินงำน 

ควำมใส ่ใจต ่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล

สูก่ำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนขององค์กร 

  กลุ่มเป้ำหมำย : องค์กรที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่

ดีเยี่ยม และมีกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นในทุกอุตสำหกรรม 

  รปูแบบรำยได้ : รำยได้มำจำกผูส้นับสนุนกำรจดังำน

  • งำนมอบรำงวัล “THAILAND TOP SME 

AWARDS” จำกกำรท่ีบรรณำธิกำรได้มีโอกำสสัมภำษณ์

ผู ้บริหำรองค์กรขนำดกลำงและขนำดย่อม และจำก

ควำมส�ำเรจ็ของงำน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” 

ซึ่งเป็นงำนมอบรำงวัลส�ำหรับองค์กรชั้นน�ำของประเทศ

กองบรรณำธิกำรจึงได้ต่อยอดมำสู่งำนมอบรำงวัลส�ำหรับ

องค์กรขนำดกลำงและขนำดย่อม เพ่ือน�ำเสนอศักยภำพ

ขององค์กรเหล่ำนี้ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

   กลุม่เป้ำหมำย : องค์กรขนำดกลำงและขนำดย่อมที่

มผีลกำรด�ำเนินงำนท่ีดเีย่ียม และมกีำรด�ำเนินงำนท่ีโดดเด่น

  รปูแบบรำยได้ : รำยได้มำจำกผูส้นับสนุนกำรจดังำน

 

1.2สื่อทางด้านเทคโนโลยี

 1.2.1 COMTODAY จำกจุดเริ่มต้นนิตยสำรไอซีที

รำยปักษ์ชั้นแนวหน้ำ น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร กำรแนะน�ำ

อุปกรณ์เทคโนโลยี และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ รวมท้ังทิป 

และเทคนิคในกำรใช้งำน เพ่ือตอบสนองกำรใช้ชีวิตใน 

ยุคดิจิทัล และเพ่ือให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

และ IOT ที่ต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตลอดเวลำ ตั้งแต่

เดือนมกรำคม 2561 เป ็นต ้นไป เนื้อหำทั้งหมดจะ

ถูกน�ำเสนอผ่ำนช่องทำง  www.aripFan.com ซึง่เป็นแหล่ง

ข้อมลูควำมรูท้ำงด้ำนไอซทีี และคอนซเูมอร์อิเลก็ทรอนกิส์

ที่ด�ำเนินงำนมำนำนกว่ำ 10 ปี และมีคนติดตำมมำกกว่ำ

1 แสนคนต่อเดือน นอกจำกนี้ ยังมีสื่อสังคมออนไลน์

ที่มีผู้ติดตำมกว่ำ 2 แสนคน อำทิ 

  • Facebook : www.facebook.com/aripfan

  • Twitter  : @aripfan

  • YouTube  : ARIP Official

  กลุ ่มเป้ำหมำย : คนท่ัวไปที่สนใจในเรื่องของ

เทคโนโลยี ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อำทิ Notebook, 

Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber Security

พร ้อมกำรน�ำไปใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ ้มค่ำ

และปลอดภัย 

  ผู ้ลงโฆษณำ : บริษัทหรือองค์กรท่ีต้องกำรเสริม

สร้ำงภำพลักษณ์ หรือประชำสัมพันธ์สินค้ำหรือบริกำร

ไปยังกลุ่มเปำ้หมำยบนสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้มำจำกกำรให้บริกำร

โฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรรีวิวสินค้ำและบริกำร รวมถึง 

กำรต่อยอดไปยังกิจกรรมพิเศษที่ใช้ฐำนของสมำชิก

 1.2.2 ELEADER จำกนิตยสำรรำยเดือนที่วิเครำะห์

เจำะลกึเก่ียวกบักำรประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร  ระบบไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร 

รำยงำนข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว แนวโน้มอุตสำหกรรม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ทั่วโลก รวมถึงบทควำมจำกคอลัมนิสต ์ ท่ีมีชื่อเสียง

เหมำะส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บริหำรด้ำนไอซีที

ในองค์กร และเพ่ือให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

และ IOT ท่ีต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตลอดเวลำ

ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 เป็นต้นไป จะมีกำรย้ำยไป 

น�ำเสนอเนื้อหำสำระผ่ำนทำง www.theeleader.com

และ www.facebook.com/eleaderfanpage เพ่ือให้



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)028

ผู้บริโภคได้เนื้อหำสำระข้อมูลปัจจุบัน และสำมำรถน�ำไป 

ใช้ในกำรบริหำรธุรกิจได้อยำ่งทันท่วงที

  กลุ ่มเป้ำหมำย : ผู ้บริหำรส่วนงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศทั้งภำครัฐและเอกชน ท่ีต้องกำรติดตำมข้อมูล 

ที่ทันสมัย และกำรวิเครำะห์ในส่วนของเทคโนโลยีระดับ

องค์กร เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองตำมเป้ำ

หมำยของธุรกิจหรือองค์กร

  ผูล้งโฆษณำ-บรษิทัหรอืองค์กรทีต้่องกำรเสรมิสร้ำง

ภำพลักษณ์ หรือประชำสัมพันธ์สินค้ำหรือบริกำรไปยัง 

กลุ ่มผู ้บริหำรที่ดูแลส ่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ทั้งภำครัฐและเอกชน

  รูปแบบรำยได้ : มำจำกกำรให้บริกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ กำรจัดงำนสัมมนำ และบริกำรจัดงำน

สัมมนำให้องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน 

 1.2.3  COMMART (www.commartthailand.com

และ www.facebook.com/commartthailand) สือ่ออนไลน์

ของงำนแสดงสินค้ำไอซีทีชั้นน�ำ “คอมมำร์ต” ท่ีบริษัทจัด

เพ่ือเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกิจกรรมกับผู ้บริโภคใน

กำรประชำสมัพันธ์ข้อมลู รำยละเอยีดกำรจดังำน โปรโมชนั 

ไฮไลต์ และกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในงำน รวมถึงรำยชื่อ

ผู้ประกอบกำร ตลอดจนสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ ที่เขำ้ร่วม

แสดงในงำน

  กลุ่มเป้ำหมำย : บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจสินค้ำไอทีที่

ต้องกำรข้อมูลของกำรจัดงำน รำยละเอียดและโปรโมชัน

ของสนิค้ำภำยในงำน Commart และกลุม่กิจกำรผูอ้อกบูธ

ที่ต้องกำรข้อมูลกำรจัดงำนทั้งหมด

2. ธุรกิจจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ 
และกจิกรรมทำงกำรตลำดครบวงจร ประกอบด้วย

 2.1 งำนแสดงสนิค้ำไอซีที ภำยใต้ชือ่งำน “COMMART” 

ปัจจุบันมีกำรจัดงำน 3 ครั้งต่อปี

 2.2 รับจัดกำรและบริหำรงำนแสดงสินค้ำ งำน

นิทรรศกำร ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงำน จัดหำสถำนที่ 

จัดหำข้อมูลกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ประชำสัมพันธ์ บริหำร

งำนจนส�ำเร็จ เพ่ือให้สอดคล้องและตรงตำมวัตถุประสงค์

ของลูกค้ำทั้งภำครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล 

 2.3 รับจัดกำรและบริหำรกิจกรรมทำงกำรตลำดครบ

วงจรตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตั้งแต่กำรวำงแผน

กลยุทธ์ ไปจนถึงกำรประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเปำ้หมำย

ทำงกำรตลำด โดยอำศยัควำมเชีย่วชำญในกำรผลติเนือ้หำ

คอนเทนต์ กำรสร้ำงสรรค์สื่อ ฐำนข้อมูลผู้บริโภค และ

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรงำนแสดงสินค้ำและงำน

นิทรรศกำร

  กลุ่มเป้ำหมำย : งำน COMMART- สินค้ำแบรนด์

เทคโนโลยี หรือบริษัทที่ต้องกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร 

ตลอดจนสร้ำงภำพลกัษณ์สูก่ลุม่ผูเ้ดนิงำน ซึง่สนใจในเรือ่ง

เทคโนโลยีและกำรซือ้สนิค้ำเทคโนโลยีไปใช้งำนทัง้ในส่วน

บุคคลและส่วนธุรกิจ

  กำรจัดงำนท่ัวไป-หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่

ต้องกำรจัดงำนนิทรรศกำร หรือสัมมนำ 

  รูปแบบรำยได้ : COMMART มำจำกกำรให้เช่ำ

พื้นท่ีเปล่ำหรือบูธส�ำหรับกำรท�ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย

และจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำ ตลอดจนผูส้นับสนุนงำนและบรกิำร

เสริมอื่น ๆ

  กำรจัดงำนทั่วไป มำจำกค่ำบริหำรจัดกำรงำน

 

3.ธุรกิจบริกำรด้ำนดิจิทัล ประกอบด้วย

  3.1 ธุรกิจกำรให้บรกิำรสือ่สำรกำรตลำดดจิทัิลครบ

วงจร (Digital Marketing Service)  

  บริษัทให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรตลำดดิจิทัล ไปจนถึง

บริกำรสื่อสำรกำรตลำดดิจิทัล เพ่ือตอบโจทย์กำรตลำด

สมยัใหม่ของลกูค้ำองค์กรทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะ

ยำว เริม่ตัง้แต่กำรวำงกลยุทธ์สือ่ออนไลน์ทัง้ในส่วนท่ีลกูค้ำ

เป็นเจ้ำของ (Owned Media)  เช่น Website, Mobile 

Application กำรสร้ำงคอนเทนต์ท่ีท�ำให้เกิดกำรพูดถึง 

(Viral Marketing) สือ่ท่ีเกิดจำกกำรบอกต่อ (Earned Media) 

และสื่อที่เกิดจำกกำรซื้อ (Paid Media) เพ่ือเข้ำถึงกลุ่ม

เป้ำหมำย เช่น Email, SMS, Call Center, Social Media 

Marketing (Facebook, Instagram), Search Engine 

Marketing (Google Adwords, GDN) และ Social Listening 

รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูล และออกรำยงำน เพ่ือน�ำไปสู่

กำรท�ำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้ำหมำย และ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงธุรกิจขององค์กร 

  กลุ ่มเป้ำหมำย : องค์กร หรือเอเจนซี่โฆษณำที่

ต้องกำรท�ำกำรตลำดผ่ำนสื่อดิจิทัล 

  รูปแบบรำยได้ : ค่ำท่ีปรึกษำ ค่ำบริหำรจัดกำร

สัญญำบริกำรระยะยำว หรือรำยได้จำกกำรจดักิจกรรม

ทำงกำรตลำดตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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 3 . 2  ธุ ร กิจแพลตฟอร ์มชั้ นหนั งสื อมั ลติมี เ ดี ย

(Multimedia e-Bookshelf) เป็นรูปแบบกำรให้บริกำร

ด้ำนดิจิทัลส�ำหรับกำรผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนคลำวด์เทคโนโลยี ท่ีสำมำรถรวมไฟล์

ภำพเคลือ่นไหว เสยีง วดิโีอ แอนเิมชนั ตลอดจนกระจำยให้

ถึงผู้บริโภคผ่ำนทำงอุปกรณ์พกพำ เช่น สมำร์ตโฟน และ

แท็บเล็ต เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรกำรบริโภคสื่อดิจิทัล

ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

  กลุ่มเป้ำหมำย : สถำบันกำรศึกษำ หรือองค์กรที่

ต้องกำรจัดกำรระบบข้อมูล และต้องกำรลดกำรใช้งำน

เอกสำร

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้จำกกำรให้บริกำรรำยปี

 3.3 ธุรกิจบริกำรกำรฝึกอบรมออนไลน์ ( E-leaning) 

ส�ำหรับองค์กรท่ีต้องกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของ

บคุลำกร เป็นโซลชูนัทีป่ระกอบด้วยแพลตฟอร์มกำรฝึกอบรม

ออนไลน์ผ่ำนคลำวด์เทคโนโลยี โดยรวมเอำระบบกำร

ประเมินผล ควำมสำมำรถกำรสร้ำงเส้นทำงกำรเรียนตำม

สมรรถนะของบุคลำกรตำมต�ำแหน่งที่องค์กรต้องกำร 

ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมต่อกับระบบบริหำรงำนบุคคล 

สื่อกำรสอนและคอนเทนต์ท่ีมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรน�ำ

เสนอแบบผสมผสำนของสื่อประเภทต่ำง ๆ โดยมีควำม

ร่วมมือทำงวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำชั้นน�ำ

  กลุม่เป้ำหมำย : องค์กรขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่

ที่ต้องกำรระบบพัฒนำบุคลำกร

  รูปแบบรำยได้ : รำยได้จำกำรให้บริกำรรำยปี

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัท 
พ.ศ.2532 ก่อตั้งบริษัท เอ.อำร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จ�ำกัด
พ.ศ.2553  ด�ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เปลี่ยนชื่อจำก บริษัท เอ.อำร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ 
  พบัลเิคชนั จ�ำกัด เป็น บรษิทั เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) และเข้ำท�ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 
  เอม็ เอ ไอ เมือ่วันท่ี 2 ธันวำคม 2553
พ.ศ.2554 เปิดตัว ดิจิทัลแมกกำซีนเล่มแรกของบริษัท “COMTODAY” 
พ.ศ.2555   - เปิดตัวหนังสือ Top Universities และ Top Insurance 
  - รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในกิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท 
    Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
พ.ศ.2556 จัดงำน Thailand Top Company Award เป็นงำนมอบรำงวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบกำรโดดเด่น 
พ.ศ.2558 - เปิดตัว Data Dive บริกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร ตั้งแต่กำรเก็บข้อมูล ไปจนถึง
    กำรวิเครำะห์ และรำยงำนผล ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
  - เปิดใช้บริกำรโซเชียลมีเดีย facebook: aripFan, Twitter: ariptoday เพื่อเป็นกำรรวมพลังสื่อด้ำนไอซีที
    คอนซูเมอร์ให้ครอบคลุมทุกช่องทำงกำรเผยแพร่
พ.ศ.2560 พัฒนำ “WISIMO” eLearning Solution ท้ังระบบกำรบริหำรกำรเรียนรู้ และเนื้อหำบทเรียนท่ีน�ำไปใช้ 
  งำนได้จริง ส�ำหรับองค์กรที่ต้องกำรเพิ่มศักยภำพ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมขีด
     ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร

โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้ 2560 2559 2558
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1. สื่อและคอนเทนต์

2. กำรจัดงำนนิทรรศกำร งำนแสดงสินคำ้ 

 และกำรจัดประชุมสัมมนำ

3. บริกำรดิจิทัล  

รวมรายได้จากการขายและบริการ 

รำยได้อื่น 

รวมรายได้ทั้งหมด

36.23

105.61

35.00

176.84

1.50

178.34

33.78 

81.09 

46.36 

161.27

1.41

162.68

20.32

59.22

19.63

99.16

0.84

100.00

20.77

49.85 

28.52

99.13

0.87

100.00

40.39

163.46

102.15

306.00

1.28

307.28

13.14

53.20

33.24

99.58

0.42

100.00



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)030

ปัจจัยความเสี่ยง
  ปัจจุบนับรษิทัมปัีจจยัควำมเสีย่งทัง้จำกภำยในและ

ภำยนอก ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีแผนกำร

ประเมนิควำมเสีย่งและแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีอ่ำจ

เกิดข้ึน ทั้งน้ีอำจมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนอื่นที่

บรษิทัมไิด้จดัเป็นควำมเสีย่งท่ีไม่มนัียส�ำคัญ หรือเป็นควำม

เสี่ยงที่บริษัทไม่อำจคำดกำรณ์ได้ โดยมีปัจจัยควำมเสี่ยง

ต่ำง ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงตรง
 1.1ความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล

  บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของ

ทรัพยำกรมนุษย์ เน่ืองจำกเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่น

ธุรกิจขององค์กร อีกท้ังควำมช�ำนำญและเชี่ยวชำญ 

ในด้ำนพัฒนำและจัดท�ำเนื้อหำ ข่ำวสำร ข้อมูลด้ำนธุรกิจ

กำรตลำด และไอซีที (ICT) ตลอดจนกำรพัฒนำบริกำร 

ด้ำนดิจิทัลต่ำง ๆ ของบุคลำกรจะช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กับ

บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรเป็นสิ่งท่ี

หลีกเลี่ยงได้ยำก เนื่องจำกมีปัจจัยหลำยประกำร และเป็น

ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทได้วำงแผนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดยกำรพัฒนำ

ศั ก ย ภ ำ พ ข อ ง บุ ค ล ำ ก ร  กำรสร ้ ำงสิ่ งแวดล ้อมใน 

กำรท�ำงำนที่ดี ทั้งทำงกำยภำพ กำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจ

และแรงจูงใจในกำรท�ำงำน  กำรส่งเสริมให้พนักงำนมี

ส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน เพ่ือจูงใจให้บุคลำกรของ

บริษัทท�ำงำนกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยังมี

กำรก�ำหนดแผนกำรเติบโตทำงอำชีพของบุคลำกร เพ่ือ

สร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้แก่พนักงำน รวมถึงพัฒนำบุคลำกร

ให้สำมำรถทดแทนงำนได้ในทุกระดับ เพ่ือบริษัทสำมำรถ

ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง

 1.2ความเสีย่งทางด้านการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ผู้บริโภค

  ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่

ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อสมัยใหม่ ส่งผลให้มีกำร

บรโิภคสือ่สิง่พิมพ์ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม บรษิทั 

ได้มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสำนกับ

สือ่สมยัใหม่ เพ่ือสร้ำงกำรเข้ำถึงผูบ้ริโภคทุกกลุม่ อย่ำงไรก็ดี 

สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีควำมน่ำเชื่อถือและจับต้องได้มำกกว่ำ

ในมุมมองของผู้ลงโฆษณำในกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

  แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญั

กับแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภค จงึมุง่

ผลิตสื่อที่มีคุณภำพ มีเน้ือหำสำระท่ีน่ำสนใจเพ่ือเข้ำถึง

กลุ่มผู้อ่ำนเป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยุติกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

บำงฉบบั และเปลีย่นเป็นหนงัสอืฉบบัพิเศษทีเ่จำะลกึเน้ือหำ

เฉพำะดำ้น ซึ่งมีกลุ่มเปำ้หมำยผู้อ่ำนที่ชัดเจนและวำงแผง

ได้ยำวนำนขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนและผู้ลงโฆษณำ 

   น อ ก จ ำ ก น้ี  บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด ้ จั ด ท� ำ นิ ต ย ส ำ ร

อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตำมกระแสนิยมด้ำนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมยัใหม่ ส่งผลให้บรษิทัต้องพัฒนำรปูแบบ

กำรน�ำเสนอเน้ือหำให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมสนใจ

ของผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนกำรพัฒนำต่ำง ๆ เพ่ือให้

เกิดควำมหลำกหลำยในกำรให้บรกิำรของสือ่ในหลำย ๆ  ด้ำน

  ด้ำนธุรกิจกำรจัดงำนแสดงสินค้ำไอซีที บริษัทได้

ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ โดยจบัมอืกับพันธมติรทำงธุรกจิ ในกำร

ร่วมจัดงำน เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำง สีสัน และดึงดูดลูกค้ำ

กลุ่มใหม่ ส่งผลให้ยอดขำยและผูเ้ข้ำชมงำนให้เพ่ิมมำกขึน้ 

 1.3ความเสี่ยงจากความนิยมในสื่อสมัยใหม่ 

  ปัจจบุนัรปูแบบของสือ่โฆษณำมกีำรเปลีย่นแปลง 

ถึงแม้ว่ำบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้ำยังมีกำรโฆษณำใน

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็ให้ควำมส�ำคัญกับรูปแบบ

สื่อโฆษณำใหม่ ๆ มำกขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และ

สื่อออนไลน์ นอกจำกน้ี กำรแข่งขันในสื่อทีวีดิจิทัลก็มี

กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วในรอบ 2-3 ปีที่ผำ่นมำ ส่งผลให้

ส่วนแบ่งกำรตลำดของสื่อเดิมถดถอยลง

  แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง : ถึงแม้ว่ำสือ่สมยัใหม่จะ

เป็นควำมเสี่ยงกับสื่อเดิมของบริษัท แต่บริษัทได้ใช้โอกำส

จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำรโฆษณำบนสื่อสังคมออนไลน์ 

เพ่ือผนวกรวมสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่เข้ำด้วยกัน ท�ำให้

บริษัทมีสื่อท่ีครบวงจรกว่ำเดิม โดยบริษัทได้วำงกลยุทธ์

ในกำรขยำยตลำดของสื่อออนไลน์มำกขึ้น
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 1.4ความเสีย่งจากความสะดวกและสภาวะการไม่มี

อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางการค้า

  ด้วยรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ ท�ำให้ทุกคนสำมำรถ

ปฏิบัติตัวเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอำจเป็นบุคคลคนเดียว 

หรือคณะบุคคลใด ๆ โดยท่ีสื่อเหล่ำน้ันสำมำรถน�ำเสนอ

เนื้อหำได้ตรงใจผู้บริโภค ก็อำจได้รับควำมนิยมจำกทั้ง

ผู้อ่ำน และดึงดูดผู้ลงโฆษณำหรือผู้สนับสนุนได้ ท�ำให้เกิด

เป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำกับบริษัท

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทตระหนักถึง 

ควำมง่ำยในกำรเป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำส�ำหรับสื่อยุคใหม่ 

เพรำะไม่ว่ำบคุคลใดก็สำมำรถท�ำหน้ำทีเ่ป็นสือ่ได้ แต่สิง่หน่ึง

ที่มีผลต่อผู ้บริโภคคือควำมเชื่อมั่นและควำมถูกต้อง 

เนือ่งจำกบรษิทัเป็นองค์กรทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถือจงึต้องรบัผดิชอบ 

ต่อสิ่งที่เสนอ  ดังนั้น เนื้อหำที่บริษัทได้น�ำเสนอจึงต้องผำ่น

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นย�ำ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้บริโภค

 1.5 ความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของสถานท่ีจัด

งานแสดงสินค้า

  ส�ำหรับธุรกิจจัดงำนแสดงสินค้ำ สถำนท่ีจัดงำน

เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญท่ีส่งผลต่อต้นทุนและควำมส�ำเร็จของ

งำนแสดงสินค้ำ โดยงำนแสดงสินค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท

จัดขึ้นที่ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  เน่ืองจำกเป็นท�ำเล 

ทีเ่หมำะสม ต้ังอยู่ใจกลำงเมอืง เดนิทำงสะดวกด้วยรถไฟฟ้ำ

ใต้ดิน (MRT)  พื้นที่ในกำรจัดงำนกว้ำงขวำง โดยบริษัทจะ

ท�ำกำรตกลงและวำงแผนกำรจดังำนทัง้ปีกับศนูย์กำรประชมุ

แห่งชำติสิริกิติ์ แต่สัญญำเช่ำจะเป็นสัญญำต่อครั้งของ

กำรจัดงำน ดังน้ันบริษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยง หำกเกิด

เหตุกำรณ์ที่ท�ำให้บริษัทไม่สำมำรถเช่ำพ้ืนท่ีหรือ กำรปรบั

รำคำค่ำพื้นที่โดยศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ถึงแม้บริษัทจะเลือก

สถำนทีจ่ดังำนแสดงสนิค้ำท่ีศนูย์กำรประชมุแห่งชำตสิริกิิติ์ 

มำต้ังแต่ปี 2544  อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังได้จัดหำสถำนที่

ส�ำรองเพื่อจัดงำนในพื้นที่อื่น  อำทิ ศูนย์กำรประชุมไบเทค 

บำงนำ, ศูนย์กำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี โดย

พิจำรณำถึงขนำดพ้ืนท่ี ควำมสะดวกในกำรเดินทำงของ

ประชำชน และสภำพแวดล้อมโดยรอบ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำ

สำมำรถลดควำมเสี่ยงเรื่องนี้ได้

 1.6 ความเสี่ยงจากการใช้แพลตฟอร์มสังคม

ออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมนโยบายได้

  เน่ืองจำกควำมนยิมของสือ่สงัคมออนไลน์สมยัใหม่

ต่ำง ๆ  ท�ำให้เกิดช่องทำงใหม่ในกำรสือ่สำรไปยังกลุม่เป้ำหมำย

ของผู้ลงโฆษณำ แต่ช่องทำงดังกล่ำวเป็นแพลตฟอร์มท่ี

บรษิทัไม่ได้เป็นเจำ้ของ จึงไม่สำมำรถก�ำหนดหรือควบคุม

นโยบำยต่ำง ๆ  ได้ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยทีเ่กดิขึน้อำจ

กระทบต่อต้นทุนกำรบริหำรสื่อของผู้ลงโฆษณำ 

  แผนบริหำรควำมเสีย่ง : บรษิทัตระหนกัถึงควำมเสีย่ง

ดังกล่ำว จึงสร้ำงทีมที่มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ือศึกษำควำม

เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่บริษัทไม่ได้

เป็นเจ้ำของตลอดเวลำ เพ่ือปรับรูปแบบเนือ้หำให้สอดคล้อง

กับกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือลดผลกระทบต่อต้นทุนกำรบริหำรสือ่

ให้มำกท่ีสุด รวมไปถึงน�ำเสนอสื่อท่ีหลำกหลำยให้กับผูล้ง

โฆษณำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและกระจำยควำมเสีย่ง

ไม่ให้ขึ้นอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง

2. ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงอ้อม
 2.1ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

  เนือ่งจำกบรษิทัประกอบธุรกิจด้ำนสือ่ โดยเนือ้หำท่ีใช้

ในกำรผลติสือ่มำจำกกำรแหล่งข่ำว หนงัสือ และบทควำม

ที่เขียนโดยกองบรรณำธิกำรและนักเขียนอิสระ รวมทั้ง

กำรแปลจำกบทควำมต่ำงประเทศ  ท�ำให้อำจมคีวำมเสีย่ง

จำกกำรถูกฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ

บทวิเครำะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทได้มีกำรจัดท�ำ

ข้อบงัคบัว่ำด้วยจรยิธรรมแห่งวิชำชพีหนงัสอืพิมพ์ เพ่ือเป็น

กรอบให้พนักงำนยดึถือปฏิบตั ิและมกีำรจดัฝึกอบรม โดยเชญิ

วิทยำกรทีม่คีวำมเช่ียวชำญมำให้ควำมรูแ้ก่กองบรรณำธิกำร

เพ่ือให้ทรำบควำมเสี่ยง รวมถึงกรณีที่อำจเข้ำข่ำยกำร

ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือหมิ่นประมำท เพ่ือเป็นกำรป้องกันใน

ระดบัหนึง่ ส�ำหรบันักเขยีนอสิระ บรษิทัมกีำรระบใุนสญัญำ

ทีน่กัเขียนอิสระจะต้องยืนยันว่ำ ผลงำนของตนมไิด้ละเมดิ

ลิขสิทธ์ิผู ้หน่ึงผู้ใด และหำกมีปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิ

เกิดขึน้ ผูเ้ขยีนจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำเสยีหำยเอง นอกจำกนี ้

บริษัทยังได้ซื้อประกันภัยทำงวิชำชีพ เพ่ือลดผลกระทบ

หำกโดนฟ้องร้อง
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 2.2ความเสีย่งจากการท่ีบรษัิทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

ถือหุ้นในบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

  ทะเบียนรำยชื่อผู ้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 29 

ธันวำคม 2560 ปรำกฏรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

ประกอบด้วยนำยมนิทร์ องิค์ธเนศ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 

44.28 ซึ่งจะท�ำให้ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ดังกล่ำว สำมำรถ

ควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องที่กฎหมำยก�ำหนด 

หรือข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสยีงของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชมุ 

และมสีทิธ์ิออกเสยีง  เน่ืองจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่สำมำรถใช้

เสยีงซึง่เกินกว่ำร้อยละ 25 ส�ำหรับกำรใช้สทิธ์ิในกำรคัดค้ำน

ในมติต่ำง ๆ ได้ ส่งผลให้ผู ้ถือหุ้นรำยอื่นไม่อำจถ่วงดุล

กำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้ 

  นอกจำกน้ี บรษิทั แอพซลีอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทดีี

ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.05 (รำยละเอียดหน้ำ 33) ทั้งนี้ 

หำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่สองรำยซึง่ไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน 

ตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลำดหลกัทรพัย์มกีำรออกเสยีงไปในทศิทำงเดยีวกัน จะมี

สิทธิ์ออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 64.33 ซึ่งจะท�ำให้

ผูถ้อืหุ้นกลุ่มดังกลำ่วมีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษทั และมี

อทิธิพลต่อกำรตดัสนิใจของบรษิทัได้เกือบทุกเรือ่ง ไม่ว่ำจะเป็น

เรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอ่ืนที่ต้อง

ใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมำยก�ำหนดหรือข้อบงัคบัของบรษิทั ก�ำหนดให้ต้องได้

รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ดงัน้ันผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนของบรษิทัจงึมคีวำมเสีย่ง จำกกำรไม่

สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ  

 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทได้มีกำรแต่งตั้ง

กรรมกำรอิสระเข้ำมำท�ำหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อตรวจสอบ พิจำรณำ และกลั่นกรองมิให้เกิดรำยกำรที่

อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพ่ือให้

เกิดควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรจลำจล และภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ
  กำรจลำจลและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ เป็นสิ่งที่

ไม่สำมำรถก�ำหนดหรือคำดกำรณ์ได้ ผลกระทบที่เกิดข้ึน

อำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งทำงตรงและ

ทำงอ้อม อย่ำงไรก็ด ีถ้ำมกีำรเตรยีมพร้อมและวำงแผนล่วงหน้ำ 

อำจสำมำรถหำวิธีลดควำมรุนแรง หรือบรรเทำผลกระทบ

และควำมสูญเสียที่จะเกิดได้

  แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษัทได้จัดท�ำแผน

ด�ำเนินธุรกิจในภำวะฉุกเฉินท้ังในระยะสั้นและระยะยำว 

โดยแผนระยะสั้นคือกำรจัดหำสถำนท่ีปฏิบัติงำนส�ำรอง

ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนท่ีบริษัทได้ ส่วน

แผนระยะยำวนั้น บริษัทได้ลงทุนในระบบไอซีทีส�ำหรับ

กำรส�ำรองข้อมลูของบรษิทั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏบิตังิำน 

ณ ที่ท�ำกำรของบริษัท จะสำมำรถย้ำยกำรท�ำงำนไปยัง

สถำนที่อื่น และปฏิบัติงำนต่อเนื่องได้ทันที
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

20.05%

44.28%35.67%

มินทร์ อิงค์ธเนศ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

แอพซีลอน เวนเจอร์ส 

รำยชือ่ผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ณ วันท่ี 29 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

2.   BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *

3.   นำยฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ

4.   นำยณรงค์ชัย สิมะโรจน์

5.   นำงยุวดี จอมพิทักษ์

6.   นำงสำวพัชรำ เกียรตินันทวิมล

7.   นำยศุภชัย อังศิริกุล

8.   นำยสำธิต เชียงทอง

9.   นำงสำวอัญชลี วรรณวิทยำภำ

10. นำยวีรภัทร อำภำวุฒิชัย

      ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่น ๆ

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

* คสัโตเดยีน ของ บรษิทั แอพซลีอน เวนเจอร์ส พีทอี ีแอลทีด ีซึง่ถอืหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd ("Keppel T&T")     
  ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคล 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทอำจก�ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอัตรำน้อยกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดข้ำงต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ�ำเป็น

ที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิจ�ำนวนดังกล่ำวมำใช้เพื่อขยำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัทต่อไป

	 ในปี	2560	บริษัทงดจ่ายเงินปันผล	เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

รวมทั้งสิ้น 466,000,000 100.00
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ 
สรรหา และ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมกำร 
บริหำร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกลยุทธ์ 
และสนับสนุน

ฝ่ายบัญชี 
การเงิน  

และบริหาร 
งานบุคคล

ฝ่ายผลิตสื่อ 
ธุรกิจ

ฝ่ายบริการ
ดิจิทัล

ฝ่ายกิจกรรม 
และงานแสดง 

สินค้า

ฝ่ายสื่อ 
ไอซีที

ผู้จัดกำรใหญ่

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ฝ่าย 
ครีเอทีฟ
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ชื่อ - นามสกุล

จ�านวน
การจัดประชุมต่อปีรายชื่อ 

คณะกรรมการ

ต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท 
(จ�านวน 9 ท่าน)

4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(จ�านวน 3 ท่าน)

4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาตอบแทน 
(จ�านวน 3 ท่าน) 2 ครั้ง

1.   นำยมนู เลียวไพโรจน์

2.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

3.   นำงเอื้อมพร ปัญญำใส

4.   นำยประยูร รัตนไชยำนนท์

5.   ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

6.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร

7.   นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ

8.   นำยปฐม อินทโรดม

1.   นำยมนู เลียวไพโรจน์

2.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

3.   นำงเอื้อมพร ปัญญำใส

4.   นำยปฐม อินทโรดม  

5.   นำยประยูร รัตนไชยำนนท์

6.   ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

7.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร

8.   นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์*   

9.   นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ

4/4 

4/4

4/4

4/4 

4/4

3/4

- 

- 

-

4/4 

3/3 

4/4

2/2 

1/1 

2/2

4/4 

1/3

3/4

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำร/ ผู้จัดกำรใหญ่ 

กรรมกำร 

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 นำยมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ หรือ นำงเอื้อมพร ปัญญำใส หรือ นำยประยูร รัตนไชยำนนท์ 

กรรมกำรสองในสี่คนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

กำรเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ส�ำหรับปี 2560

*	นายนฤตม	์เทอดสถีรศักดิ	์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
		มีผลตั้งแต่วันที	่1	กันยายน	2560	และแต่งตั้งนายปฐม	อินทโรดม	เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน	มีผลตั้งแต่วันที	่9	พฤศจิกายน	2560	เป็นต้นไป

กรรมการบริษัท
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้

 เลขานุการบริษัท นำยชำญชัย บุณยสุรกุล

กรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งระหว่ำงปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล การด�ารงต�าแหน่ง

1.   นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560

- 

- 

4/4



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)036

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจ หน ้ำ ท่ี  และ

ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน

มตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซือ่สตัย์ 

สจุรติ และระมดัระวังรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั โดยสรปุ

อ�ำนำจหน้ำที่ที่ส�ำคัญได้ ดังนี ้

 1. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญ

ประจ�ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 

ของบริษัท

 2. จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 3 

เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรที่

ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 3. จัดให้มีกำรท�ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและ  

งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชี

ของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีเพ่ือพิจำรณำ 

อนุมัติ

 4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร

คนหนึง่หรอืหลำยคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิำรอย่ำงหน่ึง

อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยู่ภำยใต  ้

กำรควบคมุ ของคณะกรรมกำรบรษิทั หรอือำจมอบอ�ำนำจ 

เพ่ือให้บคุคลดงักล่ำว มอี�ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั

เห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัท 

เห็นสมควรซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ�ำนำจหรือ 

อ�ำนำจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ�ำนำจให้คณะ

กรรมกำรบริหำร มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ 

โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจ

หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่กำรมอบอ�ำนำจนัน้ต้อง

ไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจท่ีท�ำให้คณะกรรมกำร

บรหิำรสำมำรถพิจำรณำ และอนมุตัริำยกำรทีต่น หรอืบคุคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น

เป ็นกำรอนุมัติ รำยกำรที่ เป ็นไปตำมนโยบำยและ 

หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ และอนุมตัไิว้แล้ว

 5. ก�ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และ

งบประมำณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลกำรบริหำร และ

กำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ี 

ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย

เว้น แต่ในเรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับมติ

อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด�ำเนินกำร อันได้แก่

เรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รบัมตอินุมตัจิำกทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรขำย

หรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส�ำคัญ

ให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกำรซื้อหรือกำรรับโอนกิจกำรของ 

บริษัทอื่น มำเป็นของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

หรือข้อบังคับ เป็นต้น 

 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัยังมขีอบเขตหน้ำท่ีใน

กำรก�ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งต้ังคณะ

กรรมกำรบริหำร ผู้จัดกำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่น 

ตำมควำมเหมำะสม

 7. ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน

และงบประมำณอยำ่งต่อเนื่อง

 8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมสีภำพอย่ำง

เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเขำ้

เป็นหุน้ส่วนในห้ำงหุน้ส่วนสำมญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมกำร

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่น ที่ประกอบกิจกำร

อันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร

ของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อน

ที่จะมีมติแต่งตั้ง

 9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ

หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญำท่ี

บรษิทัท�ำขึน้ หรอืถือหุ้นหรอืหุน้กู้เพ่ิมขึน้หรอืลดลงในบรษิทั

หรือบริษัทในเครือ

 10.จัดให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร 

ทั้งคณะ และประเมินผลงำนประจ�ำปีของผู้บริหำรสูงสุด 

(CEO) ขององค์กร



กรรมการอิสระ

  นยิำมกรรมกำรอสิระท่ีบรษิทัได้ก�ำหนดไว้เทียบเท่ำ

กับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้

  กรรมกำรอสิระ หมำยถึง กรรมกำรจำกภำยนอกท่ีมี

ควำมเป็นอสิระในกำรแสดงควำมคดิเห็น ท�ำหน้ำทีคุ้่มครอง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและ

สำมำรถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

โดยมีคุณสมบัติในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้

 1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสยีงท้ังหมด ทัง้น้ี ให้นับรวมหุ้นทีถื่อโดยผูเ้กีย่วข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทย่อย

 3. เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรและ

ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนำจควบคุม

 4. ต้องไม่เป็นญำติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือ 

มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ�ำนำจควบคุม

 5. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจท่ีมีสำระ

ส�ำคญักับบรษิทัซึง่สำมำรถมอีทิธิพลต่อกำรแสดงควำมเห็น 

ที่เป็นอิสระ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย 

หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ

ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 8. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทน

ของกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท   

 9. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันหรือ

เป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท

 10.  ไม ่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให ้ ไม ่สำมำรถให ้ 

ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั 

 

อ�านาจ หน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการ

  เพ่ือให้กำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำร

ก�ำหนดนโยบำยและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัแยกจำกกัน

อย่ำงชดัเจน บรษิทัจงึก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร ประธำน

กรรมกำรบริหำร และผู้จัดกำรใหญ่เป็นคนละบุคคลกัน

โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

 1. เรียกประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั เป็นประธำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น

ตลอดจนมบีทบำทในกำรก�ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุ

ร่วมกับผู้จัดกำรใหญ่

 2. มี บ ท บ ำ ท ใ น ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ้ มี

ประสทิธิภำพเป็นไปตำมระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั สนับสนนุ 

และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ

 3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริษัท

ปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมขอบเขต อ�ำนำจ 

หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี

 4. ดูแล ติดตำมกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร

บริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

 5. เป็นผู ้ลงคะแนนชี้ขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้ง 

สองฝำ่ยเท่ำกัน
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รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)038

คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลั่นกรองกำรด�ำเนินงำนเฉพำะ

เรื่องต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญ ตำมบทบำทหนำ้ที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดังนี้

1. คณะกรรมกำรบริหำร

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ

2.   นำงเอื้อมพร ปัญญำใส

3.   นำยธนิต แกล้วเดชศรี

4.   นำยพรชัย จันทรศุภแสง

5.   นำยบุญเลิศ นรำไท

6.   นำงสำว พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้จัดกำรใหญ่

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อธุรกิจ
 
กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อไอซีทแีละกำรจัดงำน 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรดิจิทัล 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร

  คณะกรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจ หน ้ำที่และ 

ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนในเรื่องเ ก่ียวกับ 

กำรด�ำเนินงำนตำมปกติ กำรก�ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ 

งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบรหิำร และอ�ำนำจกำรบรหิำรต่ำง ๆ

ของบรษิทั หลกัเกณฑ์ในกำรด�ำเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกับ

สภำพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ

บรษิทัพิจำรณำอนมุติั และ/หรอืให้ควำมเห็นชอบ ตลอดถึง

กำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ตำมนโยบำยทีก่�ำหนด โดยสรุปอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีส�ำคญัได้ ดงัน้ี

 1. พจิำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ�ำปีตำม

ที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร 

บริษัทพิจำรณำอนุมัติ ท้ังน้ี ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและ

อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ�ำปีในระหว่ำงท่ีไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ในกรณีเร่งด่วน และให้น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อทรำบในที่ประชุมครำวต่อไป

 2.  อนุมัติกำรใช้จ่ำยตำมระดับอ�ำนำจอนุมัติท่ีได้รับ

กำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท

 3. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส�ำคัญ ๆ  ที่ได้ก�ำหนด

ไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี ตำมท่ีจะได้รบัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว

 4. เป็นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยจัดกำรในเรื่องเก่ียวกับ

นโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบรหิำรงำนบุคคล และ 

ดำ้นกำรปฏิบัติกำรอื่น ๆ

  ทัง้น้ี อ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรจะไม่รวมถึง

กำรอนุมัติรำยกำรใดท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือรำยกำรใด

ท่ีคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกับคณะ

กรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสยี หรอืผลประโยชน์ในลกัษณะ

อืน่ใด ขดัแย้งกับบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ตำมกฎเกณฑ์

ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่กำรอนุมตัริำยกำร

ในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

รำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมำยที ่

เก่ียวข้องก�ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็น

ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทท่ี

คณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว
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ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร*

2.   นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ

3.   นำยปฐม อินทโรดม**

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำวศดำรินทน์ จันทะกุล

ขอบเขต อ�านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ

 1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

(รำยไตรมำสและประจ�ำปี) ท่ีถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล 

ทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

 2.   สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน และ

ระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม มีประสิทธิผล และ 

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย 

เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

 3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำด 

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำม 

เป็นอิสระ เพ่ือท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมท้ังเข้ำร่วมประชมุ

กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย

อยำ่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ี

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม 

กฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้

มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท

 6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย

เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำนดงักล่ำว

ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้

 (ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

 (ข) ควำมเหน็เก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคมุ

ภำยในของบริษัท

 (ค) ควำมเหน็เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (ง) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี

 (จ) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์

 (ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

 (ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎบัตร (Charter)

 (ซ) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไป 

ควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำท่ีของคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้ำท่ี 

และจัดท�ำรำยชื่อและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะ

กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมแบบที่

ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด และน�ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์

ภำยใน 3 วันท�ำกำร นบัตัง้แต่วันท่ีมกีำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

โดยวิธีกำรตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วย

กำรรำยงำนโดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์



3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 
    นำงสำวศดำรินทน์ จันทะกุล

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร

2.   นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ

3.   นำยปฐม อินทโรดม*

กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน

*		นายปฐม	อินทโรดม	เข้ารับต�าแหน่ง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แทนนายนฤตม	์เทอดสถีรศักดิ์	เมื่อวันที	่1กันยายน	2560	 
			ที่ลาออกไป	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	9	พฤศจิกายน	2560	เป็นต้นไป

รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)040

ขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน

1.การสรรหา

 1.1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ

กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำม 

เหมำะสมของจ�ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะ

กรรมกำร ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 1.2  พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติเป็นไปตำมกฎหมำย

ข้อบงัคบั และหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดขีองบรษิทั เพือ่

เสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำ และน�ำเสนอท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

 1.3 ให้ค�ำชี้แจง และตอบค�ำถำมใด ๆ เก่ียวกับ 

กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัต่อทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ในนำมของ 

คณะกรรมกำรบริษัท

 1.4 ปฏิบัติกำรอื่นใดเ ก่ียวกับกำรสรรหำตำมท่ี 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

2.การพิจารณาค่าตอบแทน

 2.1 จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำ

ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมติั

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2.2  พจิำรณำค่ำตอบแทนท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสม ทัง้ท่ี เป็น

รูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัท

โดยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท

ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ

และผลงำน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ

 2.3  ให ้ค�ำชี้แจง และตอบค�ำถำมใด ๆ เ ก่ียวกับ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้น ในนำมของ

คณะกรรมกำรบริษัท

 2.4 ปฏิบัติกำรอื่นใดท่ีเ ก่ียวข ้องกับกำรก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

การสรรหากรรมการ

  บริษัทได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู ้ท�ำหน้ำที่พิจำรณำสรรหำ

บลุคลท่ีม ีควำมรู ้ควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำย เพ่ือให้คณะ

กรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒหิลำยด้ำนอนัจะ

ช่วยให้มีมุมมองท่ีครบถ้วนในกำรพิจำรณำตัดสินใจเรื่อง

ต่ำง ๆ และมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับและ

หลักกำรก�ำกับดูแล กิจกำรที่ดีของบริษัท จำกนั้นคณะ

กรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำบุคคลตำมที่คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ หำกเห็นชอบก็จะ

น�ำเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

โดยจะต้องได้คะแนนเสยีงข้ำงมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน

  ทั้งน้ี กรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ประกอบ

ด้วย นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ และ ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 

การพจิารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมกำรได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ท�ำหน้ำที่พิจำรณำแนวทำง

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร

ชุดย่อย โดยแนวทำงก�ำหนดค่ำตอบแทนให้พิจำรณำถึง 



ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย (ในรูปตัวเงิน)

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง
 

ปี 2560 
 

ปี 2559

ค่าตอบแทนรวม ( บาท / ปี )

1.   นำยมนู เลียวไพโรจน์ (1)

2.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ (2)

3.   นำงเอื้อมพร ปัญญำใส (3)

4.   นำยประยูร รัตนไชยำนนท์  

5.   นำยปฐม อินทโรดม (4)  

6    ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง (5)

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำร/ ผู้จัดกำรใหญ่
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
 

กรรมกำร 

2,420,000 

20,000 

20,000 

260,000

260,000
34,667

-

2,639,000 

381,500

20,000

260,000

260,000
-
-

15,000 15,000
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ผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี และควำม

รับผิดชอบของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับ 

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกนั หรือใกล้เคียงบริษัท

เพ่ือน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ จำกนั้น 

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำ หำกเห็นชอบก็จะน�ำ 

เสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป

โดยจะต้องได้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู ้ถือหุ ้นท่ีมำ 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�านวน	 4	 คร้ัง	 โดยประธาน

กรรมการจะก�าหนดระเบียบวาระการประชุม	 อย่างไรก็ดี	

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่งเข้าวาระการประชมุ

ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีก�าหนด	โดยบรษิทัได้จดัเอกสาร

การประชมุในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์ส่งให้กรรมการเป็นการ

ล่วงหน้า	 ซ่ึงอ�านวยความสะดวกและลดการใช้เอกสาร

ประกอบวาระการประชุม	 นอกจากนี้คณะกรรมบริษัทได้

ก�าหนดนโยบายว่า	กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียหรือเข้าข่าย

มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท	

จะต้องออกจากทีป่ระชมุ	และงดออกเสยีงเมือ่มกีารพิจารณา

ในเร่ืองน้ัน	 ๆ	 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมี

การน�าเสนอพิจารณาวาระท่ีส�าคัญ	 เช่น	 การทบทวนและ

อนุมัติวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	แผนงาน	แผนธุรกิจ	และ

งบประมาณประจ�าปี	การพิจารณางบการเงินของบริษัท

งบการลงทุน	การปรบัปรงุระเบยีบปฏิบตังิานต่าง	ๆ 	การประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการบริษัท	และผู้จัดการใหญ่

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	4/2560

คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการประชุมร ่วมกันเฉพาะ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ	โดยเริ่มหลังจาก

การประชมุคณะกรรมบริษัท	เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเก่ียวกับ

การจดัการหรอืการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทั	โดยมีการแจ้งให้

ผู้จัดการใหญ่ทราบ	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการเก่ียวกับ

ประเด็นอภิปรายดังกล่าว

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทนจดัการประชมุ	2	ครัง้	ในวนัท่ี	17	กมุภาพนัธ์	2560	และ

วันท่ี	 7	พฤศจิกายน	2560	 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ	 พร้อมพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี	 2560	 และสรรหา

กรรมการทดแทนกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี	 ตามล�าดับ	

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ	 ได้สรรหาคัดเลือกกรรมการท่ีมี

ความรู้ความสามารถ	คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ	และหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	โดยค�านงึถึงความเหมาะสม

กับผลปฏิบติังาน	ประสบการณ์	ภาระหน้าที	่และความรบัผดิชอบ

ของกรรมการ	 โดยอ้างอิงกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดยีวกัน	เพ่ือน�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือเห็นชอบ	

แต่งตัง้กรรมการทีล่าออกตามวาระ	และตามรายงานการประชมุ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	โดยค่าตอบแทนมีรายละเอียด	ดังนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)042

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง
 

ปี 2560 
 

ปี 2559

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคำ่ตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งละ 5,000 บำท
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม ไม่มี
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย ค่ำเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บำท
 (1) นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร ขอลดเงินเดือนลง จำกเดิมเดือนละ 273,000 บำท ลงเหลือ 200,000 บำท ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2559  
  เป็นต้นไป
 (2) นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร ขอรับเงินเดือน 120,500 บำท ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557 ถึงมีนำคม 2559
  และขอไม่รับเงินเดือนตั้งแต่เมษำยน 2559 เป็นต้นไป 
 (3) นำงเอื้อมพร ปัญญำใส เสนอที่จะไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือนจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เนื่องจำกเป็นพนักงำนประจ�ำของบริษัท
 (4) นำยปฐม อนิทโรดม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั จนเมือ่วันท่ี 9 พฤศจกิำยน 2560 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ/ กรรมกำรตรวจสอบ /   
  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลำออกตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2560
  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
 (5) ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง เสนอไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือนจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
 (6) นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ตั้งแต่วันที่
  1 กันยำยน 2560 

ค่าตอบแทนรวม ( บาท / ปี )

8.   นำยนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (6)   

9.   นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจรญิ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

260,000
240,000 

5,000

255,000
240,000 

5,000

260,000
240,000 

5,000

165,000 
160,000

5,000

รวม 4,484,667 5,210,500

  คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูพิ้จำรณำก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรปรบัขึน้เงินเดือนประจ�ำปีและ

โบนสัของผูจ้ดักำรใหญ่ และผูบ้รหิำร สอดคล้องตำมมำตรฐำนในอตุสำหกรรมเดยีวกัน โดยค่ำตอบแทนของผูจ้ดักำรใหญ่

จะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับ

ผลกำรด�ำเนินงำน ตำม KPI ท่ีก�ำหนดท้ังในระยะสัน้และระยะยำว โดยประธำนกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทั

จะเป็นผูป้ระเมนิผลกำรท�ำงำนของผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำหรบัผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรใหญ่จะเป็นผูพิ้จำรณำประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำน

รำยบคุคล โดยก�ำหนดเป้ำหมำยและ KPI อย่ำงชดัเจน รวมถึง ควำมรบัผดิชอบ ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน มอบหมำย 

ตดิตำมงำน กำรตดัสนิใจ และกำรแก้ไขปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทมีงำน และควำมซือ่สตัย์สจุรติ

  ค่ำตอบแทนรวมของผู้จัดกำรใหญ่ ผู้บริหำร 4 รำยแรก และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเทำ่ผู้บริหำร รำยที่ 4 ทุกรำยใน

รูปตัวเงิน ในปี 2560 มีดังนี้

คำ่ตอบแทนผู้บริหำร

ประเภทของค่าตอบแทน
ปี 2560

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

จ�ำนวนเงิน
(บำท/ปี)

ปี 2559

เงนิเดอืน โบนสั และสวสัดิกำร* 6 67,881,129 7,000,019

* สวัสดิกำร รวมถึงเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหำร ปี 2560 จ�ำนวน 6 รำย เป็นเงิน 254,097 บำท และในปี 2559   
 จ�ำนวน 5 รำย เป็นเงิน 248,249 บำท

7.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

260,000
360,000 

5,000

260,000
360,000 

5,000
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 ค่ำตอบแทนของพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ในรูปตัวเงิน  

 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนให้สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยำว โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกิจ ค่ำครองชพี และผลตอบแทนมำตรฐำนของกลุม่อุตสำหกรรม

เดียวกัน โดยบริษัทได้น�ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (KPI) มำใช้ในกำรพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงและจ่ำยโบนัส

ส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน บริษัทได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ

กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีให้กับพนักงำน เช่น ค่ำตอบแทนกำรขำย (Commission, Incentive) ค่ำประกันสขุภำพหมู ่ค่ำตรวจ

สขุภำพประจ�ำปี ค่ำประกันวิชำชีพ เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 72 คน (ไม่นับรวมผู้บริหำร) แบ่งเป็นพนักงำนประจ�ำ 

จ�ำนวน 72 คน และพนักงำนชั่วครำว - คน ดังนี้

ค่ำตอบแทนพนักงำน

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน   - ไม่มี -

บุคลากร

ประเภทของค่าตอบแทน

ฝ่าย

ปี 2560

พนกังานประจ�า 
( คน )

พนักงานชั่วคราว 
( คน )

รวม 
( คน )

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

จ�ำนวนเงิน
(บำท/ปี)

ปี 2559

เงินเดือน โบนัส เงินชดเชยจำกกำรปรับ
โครงสร้ำง และสวัสดิกำร*

ฝำ่ยกลยุทธ์และสนับสนุน 

ฝำ่ยกิจกรรมและงำนแสดงสินค้ำ 

ฝ่ำยครีเอทีฟ 

ฝำ่ยผลิตสื่อและคอนเทนต์

ฝำ่ยบริกำรดิจิทัล 

ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

ฝำ่ยบัญชี กำรเงิน และบริหำรงำนบุคลล

5

11 

15

18

1

14

11 

15

18

1

14

-

-

-

-

-

-

-

8 8

5

72 7836,227,406 40,505,140

*   สวัสดิกำร รวมถึงเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำนในปี 2560 จ�ำนวน 59 รำย เป็นจ�ำนวนเงิน 839,159 บำท และในปี 2559 
 จ�ำนวน 71 รำย เป็นจ�ำนวนเงิน 889,075 บำท

รวม 72 72-



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)044

นโยบายการพฒันาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง

สม�ำ่เสมอ โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู ้ทักษะ และ

ควำมช�ำนำญ รวมท้ังประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำนในทุกระดับ ท้ังนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลำกร

สำมำรถพัฒนำควำมรูค้วำมช�ำนำญจำกกำรปฏิบติังำนจรงิ 

(On the Job Training) โดยพนักงำนที่เขำ้ใหม่จะมีหัวหน้ำ

งำนในแต่ละสำยงำนท�ำหน้ำท่ีฝึกสอนงำนในสำยงำนนัน้ ๆ  

รวมทั้งจัดให้มีกำรอบรมภำยใน โดยเชิญท่ีปรึกษำของ

บริษัทเข้ำมำถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรู้เพ่ิมเติม

แก่พนักงำนอยู่เป็นประจ�ำ บริษัทพิจำรณำจัดส่งพนักงำน

และผู้บริหำรในสำยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมกำรอบรมและ

สมัมนำในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบตังิำนของแต่ละฝ่ำย

เป็นกำรเพ่ิมเตมิ นอกจำกน้ี บรษิทัมนีโยบำยจดัส่งพนักงำน

ไปทัศนศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ เพ่ือน�ำเทคโนโลยี 

วิวัฒนำกำรใหม่ ๆ มำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนของ

บริษัทให้ดียิ่งขึ้น

 ในปี 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงำนให้รองรับกำร

เปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีและสภำวะกำรแข่งขนัใน

อุตสำหกรรมสื่อ โดยจัดให้มีกำรอบรมทำงด้ำนสื่อสังคม

ออนไลน์ เป็นต้น บริษัทได้จัดให้พนักงำนได้รับกำรอบรม

และสัมมนำท้ังภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน โดยเฉลี่ย 

8.5 ชั่วโมงต่อพนักงำน 1 ท่ำน
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  บริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ื่อส่งเสรมิกำรด�ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส

และมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 1.  บริษัทตระหนักและให ้ควำมส�ำคัญในสิทธิ 

พื้นฐำนต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิกำรซื้อขำยหรือโอน

หุ้น สิทธิในกำรที่จะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำร สิทธิใน

กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิใน

กำรเข้ำร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น 

เพ่ือแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล 

กำรก�ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธิ

กำรลดทนุหรือเพ่ิมทุน และกำรอนมุตัริำยกำรพิเศษ เป็นต้น

 2. บริษัทได้ด�ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นกำร 

ส่งเสรมิกำรใช้สทิธิของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจำกสทิธิพ้ืนฐำน

ตำ่ง ๆ โดยในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีกำรให้

ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจน

ข้อมูลประกอบที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในท่ี

ประชุมอยำ่งครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

ก่อนวันประชมุอย่ำงน้อย 21 วัน พร้อมท้ังมกีำรเผยแพร่ทำง

เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.aripplc.com) และเปิด

โอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นได้ซักถำมแสดงควำมคิดเห็น และ 

ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  ได้อย่ำงเตม็ท่ีและอสิระ เมือ่กำรประชมุ

แล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท�ำรำยงำนกำรประชุมโดยแสดง

ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถ

ตรวจสอบได้

 3.  บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำ

ร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมชี้แจง

หรือตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

 4. บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำร

เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอย่ำงเตม็ท่ี โดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย 

และละเว้นกำรกระท�ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสกำรเข้ำ

ประชุมของผู้ถือหุ้น จัดข้ันตอนกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม

เพ่ือออกเสยีงลงมตไิม่ให้มวีธิกีำรทียุ่่งยำกและจดัหำสถำนที่

ในกำรประชุมท่ีมีสถำนที่จอดรถ และมีรถโดยสำร

สำธำรณะผ่ำน เพื่อควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม

 5. บริษัทให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่

กระท�ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้น

  ในปี 	2560	มีการประชุมผู ้ ถือหุ ้น	1	ครั้ ง 	คือ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 20	

เมษายน	2560	ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดข้ึนใน

วันและเวลาที่ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น	รวมถึง

นักลงทุนสถาบันท่ีจะเข้าประชุม	โดยเลือกสถานท่ีประชุม

ที่สะดวกในการเดินทาง	มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ	และ

รถโดยสารสาธารณะผ่าน	บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ทีม่รีายละเอยีดข้อมลูวาระการประชมุทัง้หมดท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งทีต้่องตัดสนิใจในท่ีประชมุ	

รวมถึงสาเหตุ	 และความเป็นมาของเรื่องท่ีต้องตัดสินใจ	

โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตผล	และความเห็นของ

คณะกรรมการ	รวมถงึการแจ้งวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน

ให้ผูถื้อหุน้ทราบ	 เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการ

ประกาศแจ้งจ�านวน/	 สัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วย

ตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุแทน	โดยแยก

รายการกันอย่างชัดเจน	ระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกค�าถามค�าตอบไว้ในแต่ละ

วาระของทุกวาระท่ี เสนอในหนังสือเชิญประชุมจัด

ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้	3	รูปแบบ	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

และรายช่ือของกรรมการอิสระ	พร้อมทั้งค�าแนะน�าใน

การมอบฉันทะ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 สามารถเลือกที่จะมอบ

ฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้	รวมทั้ง	แผนที่แสดงสถานท่ี

ประชุมให้ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	21	วัน	และใน

เวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดงักล่าว	 ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท	 ที่ 	 www.aripplc.com	 ล่วงหน้า

อย่างน้อย	30	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้น�า

ระบบบาร์โค้ด	(Barcode)	มาใช้ในการนับคะแนนเสยีง	เพ่ือ

ช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไป

อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น	 จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ	 เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู ้ถือหุ้น	

แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งการลงทะเบียน	 โดยจะ

ต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า	 20	นาที/ราย	หรือต่อ	 1	 ใบ

มอบฉนัทะ	และได้จดัเตรยีมอากรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุน้ใน

การมอบฉนัทะ	ทัง้นี	้เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น	

และเพื่อความโปร่งใส	 ตามนโยบายการก�ากับการดูแล

การก�ากับดูแลกิจการ



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)046

กิจการที่ด	ีบริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนเข้า

ร่วม	 เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย	 ส�าหรับผลการ

ประชุม	บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี

2560	 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ	

แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	

“งดออกเสียง”	 และ	 “บัตรเสีย”	 โดยจัดส่งในรูปแบบ

จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน	

เดียวกัน	 ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น	 และ

ท�าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 
 1. บรษิทัมนีโยบำยในกำรปฏิบตัแิละคุม้ครองสทิธิของ

ผู ้ถือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยเพ่ิม

ทำงเลือกในกำรประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม

ประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ

หรือบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

 2. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นรำยย่อยสำมำรถ

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุมและเสนอชื่อ

บุคคล เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร

เป็นกำรล่วงหน้ำในเวลำอันควร และเปิดเผยหลักเกณฑ์ใน

กำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ของบริษัท www.aripplc.com

 3.  บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ

รูปแบบที่ผู ้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน

เสยีงและได้เสนอชือ่กรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน ให้เป็นผูร้บัมอบ

ฉันทะ

 4. คณะกรรมกำรบริษัทด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไป

ตำมข้อบังคับของบริษัทตำมล�ำดับวำระกำรประชุม โดยมี

กำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พร้อม

แสดงข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทั้ง 

จะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่มีกำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

ล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น

 5.  คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน

กำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคล

ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและ

ลูกจ้ำง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภำวะ

ของบุคคลดังกล่ำวท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก�ำหนด

บทลงโทษเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือน�ำ

ข้อมลูของบรษิทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตำมนโยบำย 

กำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์

	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2560	บริษัทให้

ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให ้

สิทธิผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง	

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม	และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า

รบัการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า	ไม่

น้อยกว่า	3	เดือน	ตามนโยบายบรษิทั	ในหนงัสอืเชญิประชมุ	

บรษิทัเสนอรายชือ่ของกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	พร้อม

ทั้งจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระดังกล่าว	เพ่ือเป็น

ทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง	 และในการด�าเนินการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระอื่น	 ๆ	ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

หนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

	 	 บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	

และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 พร้อมทั้งได้เผยแพร่

รายงานการประชมุ	และสือ่วีดทิศัน์บนัทกึการประชมุไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บรษิทัค�ำนึงถึงประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ี

เก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำง 

เป็นธรรมและเคำรพหลักสิทธิมนษุยชน ดังนี้

  ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน:นบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด�ำเนิน

ธุรกิจอย่ำงชื่อสัตย์ตรงไปตรงมำตรวจสอบได้ โดยยึดถือ

หลักบรรษัทภิบำลและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เปิดเผย

ข้อมลูให้กับผูถื้อหุน้และนักลงทนุรบัทรำบอย่ำงรวดเรว็ ถูกต้อง

ครบถ้วน และเท่ำเทียม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทกุรำย และพัฒนำบรษิทัให้เป็นธุรกิจท่ีย่ังยืน มกีำรเตบิโต

อย่ำงต่อเน่ือง สำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ี 

น่ำพึงพอใจในระยะยำว

	 	 ในปี	 2560	บริษัทได้ผลคะแนนคุณภาพการจัด 

ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าปีอยู ่ที่ 	 100/100	 และ 

ผลส�ารวจโครงการการก�ากบัดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน

ไทยประจ�าปี	2560	อยู่ที่	83%	

  ลูกค้า:นบริษัทท�ำกำรค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์และ 

เป็นธรรม โดยให้ควำมส�ำคัญต่อมำตรฐำนของสินค้ำและ

บริกำร มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำให้ได้

รบัผลติภณัฑ์และบรกิำรทีด่มีคีณุภำพในรำคำทีเ่หมำะสม

โดยยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรให้สูงข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง

และใส่ใจในกำรส่งมอบสินค้ำ และบริกำรที่ได้มำตรฐำน

ให้กับลูกค้ำในรำคำที่เป็นธรรม เช่น
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 •  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำง 

ครบถ้วน ถูกต้อง ทนัสมยั เพ่ือให้ลกูค้ำสำมำรถตดัสนิใจได้

ถูกต้อง รวมถึงรักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน

 •   พฒันำและรกัษำสมัพันธภำพทีย่ั่งยืนกับคู่ค้ำและ

คู่สัญญำ และมีควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 	 ในปี	 2560	บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด	ๆ	จาก

ลูกค้า

  คู ่ค ้า :  บริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกคู ่ค ้ำ 

อย่ำงชัดเจน และด�ำเนินธุรกิจกับคู ่ค ้ำอย่ำงโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ข้อตกลงหรือสัญญำต้องตั้งอยู่บนควำม

ยุติธรรมและมุ ่งสู ่ควำมส�ำเร็จในกำรท�ำธุรกิจร่วมกัน 

บนสัมพันธภำพท่ีดีอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน บริษัทจัด

ให้มีกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำสินค้ำและบริกำรตำม

ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ ้ำงของบริษัทอย่ำงเคร ่งครัด 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ   

	 	 ในปี	 2560	 บริษัทจัดซื้อสินค้าและบริการตาม

ระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง	โดยจัดให้มกีารเปรยีบเทียบราคา	

เพือ่ให้เกิดความเท่าเทียมกัน	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และไม่

ผกูขาดกับรายใดรายหนึง่	และฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการ

ตรวจสอบระบบการจดัซือ้จดัจ้างไม่พบประเดน็อะไรท่ีเป็น

สาระส�าคัญอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าระบบการปฏิบัติงาน

และระบบการควบคุมภายในของบริษัทขาดประสิทธิภาพ

  คู่แข่ง: บริษัทยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเสรี

และส่งเสรมิกำรค้ำเสร ีประพฤตติำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน

ท่ีดีตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ

รกัษำบรรทดัฐำนของข้อพึงปฏบิตัใินกำรแข่งขนั และหลกีเลีย่ง

วิธีกำรไม่สุจริตเพื่อท�ำลำยคู่แข่ง

	 	 ในปี	2560	บริษทัยึดหลกัความเสมอภาค	และไม่เคย

มข้ีอพิพาทหรอืจดหมายร้องเรยีนใด	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับคู่แข่ง

ทางการค้า	

  เจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติตำมสัญญำและข้อตกลง

ท่ีมีต่อเจ้ำหนี้กำรค้ำและสถำบันกำรเงินอย่ำงสุจริตและ

เคร่งครดัทกุรำยตำมเงือ่นไขข้อก�ำหนดของสญัญำ ตลอดจน

ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท�ำให้เจ้ำหนี้เกิด

ควำมเสยีหำย และหำกมเีหตุอนัจะท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัิ

ตำมข้อผกูพันในสญัญำ บรษิทัจะแจ้งเจ้ำหน้ีล่วงหน้ำ เพ่ือ

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน

 	 ในป ี 	 2560 	 บริษัทไม ่ เคยมีข ้อ พิพาทหรือ

จดหมายร้องเรียนใด	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้ีการค้า

และสถาบันการเงิน

  พนักงาน: บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

พนักงำนทุกคนในบริษัท ซึ่งจะมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน

ให้บริษัทสำมำรถพัฒนำกำรด�ำเนินธุรกิจต่อไปในอนำคต 

บริษัทจึงมุ ่งเน้นในกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ควำม

สำมำรถ และทักษะของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึง 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน กำรเลือ่นระดบั 

กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรแก่พนักงำนทกุระดบั

อยำ่งเป็นธรรม

	 ในปี	 2560	 บริษัทท�าการปรับปรุงแนวปฏิบัติ ท่ี

ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง	 ๆ	 และผลประโยชน์เกี่ยวกับการ

จ้างงานทีเ่ป็นธรรมอย่างสม�า่เสมอ	จัดให้มกีารประเมนิผล

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับตามระบบ	KPI

จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานอย่างต่อไเนื่อง	  

  ชุมชนและสังคม: บริษัทให้ควำมส�ำคัญใน

กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ท่ีต้ัง 

ส�ำนักงำนของบริษัท รวมท้ังให้พนักงำนร่วมงำนจิตอำสำ  

ในงำนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม

  ในปี	 2560	บริษัทและพนักงานร่วมงานจิตอาสา	

งานประกวดภาพวาด	“การ์ดนี้เพ่ือน้อง”	และโครงการ

“สานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	13,000	ราย”	เพื่อสร้าง

แรงบนัดาลใจ	สร้างความเข้าใจและการวางแผนการรกัษา

โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง  

  ด้านสิง่แวดล้อมความปลอดภยัและอาชวีอนามยั: 

บริษัทเชื่อมั่นว่ำควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็น

ควำมรับผิดชอบพ้ืนฐำนของบริษัท จึงก�ำหนดนโยบำยท่ี

จะให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยและเป็นไปตำม

ข้อก�ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

  ในปี	2560	บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการดูแล

ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย	 โดยจัดอบรม

ให้มีความรู้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน	เช่น	อุบัติเหตุ	อัคคีภัย	แผ่นดินไหว	และการปฏิบตัิ

ตนในกรณีเกิดโรคระบาด	เพ่ือสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของพนักงาน	ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	การพ่นยาฆ่าเชือ้โรคและก�าจดัสตัว์

ท่ีเป็นพาหะโรค	ในปี	2560	บริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการ

หยุดงานจากการเจ็บป่วยในการท�างาน	



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)048

หมวดท่ี  4  กำร เป ิด เผยข ้อ มูลและ 
ควำมโปร่งใส 
 1.   คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผย

ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ังรำยงำน

ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ัวไป ตำมหลักเกณฑ์ของ

ส� ำนั กงำนคณะกรรมกำรก� ำ กับหลักทรัพย ์  และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญ

ที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท กระบวนกำร

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพ่ือ

ให้ผู ้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทท้ังหมดได้รับทรำบข้อมูลอย่ำง

เท่ำเทียมกัน โดยท�ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของ

บริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสือ่กำร

เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรพัย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

 2. คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ

ต่อรำยงำนงบกำรเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 

และสมเหตุสมผล งบกำรเงินของบริษัทจัดท�ำขึ้นตำม

มำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชี

ทีเ่หมำะสม และถือปฏิบตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดุลยพินจิ

อย่ำงระมัดระวัง รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 3.  บริษัทได ้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำน 

ของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรำยงำนประจ�ำปี (56-1) 

และรำยงำนประจ�ำปี (56-2) และได้มีกำรเปิดเผยบทบำท

และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและจ�ำนวนครั้งท่ีกรรมกำร

แต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุในปีทีผ่่ำนมำ รวมทัง้จดัให้มหีน่วย

งำนที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

ตลอดจนนักวิเครำะห์หลักทรัพย์

 4. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันและ

รำยกำรซื้อขำยหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ กรรมกำร และ/หรือผู้

บริหำรระดับสูง มีกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ตำมข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส คณะกรรมกำรและ

ผู้บริหำรได้มีกำรย่ืนเรื่องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำม

แบบแจ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของคณะกรรมกำรและ

ผู้บริหำร และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร

และผู้บริหำรให้ที่ประชุมรับทรำบ

 5. บริษัทก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำร

ระดับสูงแจ้งกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

1 วันต่อเลขำนุกำรบริษัท

	 	 ในปี	 2560	 บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทาง 

การเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินอย่างโปร่งใส	ภายในเวลา

ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน

ช่องทางต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห ่ง

ประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัท	www.aripplc.com	

และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชไีว้

ในรายงานประจ�าปี	 รวมทั้ง	 ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบ	

ลกัษณะ	และจ�านวนเงินค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี	

และแบบ	56-1

	 	 บริษัทได้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง	บริษัท	

ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีปี	2560	ซึ่งไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทท่ีจะก่อให้เกิดข้อจ�ากัดของความ

เป็นอิสระ	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ี

จ�านวนเงินรวม	1,100,000	บาท	ค่าสงัเกตกุารณ์การท�าลาย

สินค้า	จ�านวน	20,000	บาท

	 	 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย	 รายงาน

การถือครองหลักทรัพย ์ของบริษัทให ้ ท่ีประชุมคณะ

กรรมการรับทราบทุกไตรมาส

	 	 ในปี	2560	ไม่มีกรรมการและผู้บริการระดับสูง

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	จึงไม่มีการแจ้งซื้อขาย

ต่อเลขานุการบริษัท
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รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล
จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ 1 ม.ค. 2560

การเปลี่ยนแปลง จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธ.ค. 2560(+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง

1.   นำยมนู เลียวไพโรจน ์

2.   นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 

3.   นำงเอื้อมพร ปัญญำใส 

4.   นำยปฐม อินทรโรดม 
 

5.   นำยประยูร รัตนไชยำนนท ์

6.   ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 

7.   นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 

8.   น.อ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ 

9.   น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์
 
10. นำยพรชัย จันทรศุภแสง

11. นำยธนิต แกล้วเดชศร ี

12. นำยบุญเลิศ นรำไท

ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ

กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำร/ ผู้จัดกำรใหญ่

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย

กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่ำน แบ่งเป็น

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 2 ทำ่น และกรรมกำรที่ไม่

เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 6 ทำ่น (รวมประธำนกรรมกำรบริษัท)

ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 4 ท่ำน โครงสร้ำงกรรมกำร

ดังกล่ำวจะท�ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพ่ือ

พิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรบริษัท

ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือช่วยในกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรของบริษัท ดังนี้

 1.1 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย กรรมกำร

บริหำรท้ังสิ้น 6 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็น

ผู้ก�ำหนดแนวทำงและกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้เป็น 

ไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทและ

เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงคล่องตัว

 1.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำร

อิสระทั้งสิ้น 3 ทำ่น เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่อง และเสนอ

เรือ่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำและรบัทรำบ ซึง่คณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิหน้ำที่ตำมท่ีได้ก�ำหนดไว้ใน 

อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ด้ำนบัญชแีละกำรเงินเพียงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำร

สอบทำนควำมนำ่เชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทได้

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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 1.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมกำรหรือผู้บริหำรท้ังสิ้น 3 ท่ำน โดย

กรรมกำรมำกกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรก�ำหนด

หลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำและก�ำหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้ง 

สรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมในกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับ

กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุย่อย ตลอดจนปฏบิตังิำน

ด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย และน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี   

  นอกจำกน้ี บรษิทัมนีโยบำยในกำรแบ่งแยกต�ำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และผูจ้ดักำรใหญ่ 

ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ�ำนำจ

เบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ โดยคณะกรรมกำร

บริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ พร้อมทัง้คดัเลอืกบคุคล 

เพ่ือเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว และมีกำรก�ำหนดนโยบำย 

ผู ้บริหำรสูงสุด (CEO) ขององค์กรจะไม่สำมำรถด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัท

อื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

2. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

  อ้ำงอิงจำกหัวข้อ ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำท่ีและ 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ภำยใต้หัวข้อ 

“โครงสรำ้งกำรจัดกำร”

3. วาระการด�ารงต�าแหน่ง

  ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปีทุกครัง้ บรษิทั

จะมีกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษัทท่ีออกจำกต�ำแหน่งตำม

วำระ 1 ใน 3 ของกรรมกำร โดยกรรมกำรท่ีอยู่ในต�ำแหน่ง

นำนที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำม

วำระนั้น อำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

  กรรมกำรตรวจสอบมีวำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ

3 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

อำจได้รับกำรแต่งต้ังใหม่อีกได้ กำรลำออกของกรรมกำร

ตรวจสอบให้ย่ืนใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ

ไม ่น ้อยกว ่ำ 30 วัน โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป ็น 

ผู้อนุมัติ พร้อมส่งส�ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยทรำบ

 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระ

ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำก

ถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้บคุคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลำออกโดยบุคคล

ทีไ่ด้รบัแต่งต้ังจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่งัเหลอื

อยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยทรำบ

4. การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำร 

ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกำร

ก�ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี และอำจมีกำร

ประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตำมควำมจ�ำเป็น โดยกำรประชุม

แต่ละครัง้ ได้มกีำรก�ำหนดวำระในกำรประชมุอย่ำงชดัเจน 

และมีกำรส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรำยละเอียดล่วงหน้ำ 

7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูล

อย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร ่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีกำร 

จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และ 

จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะ

กรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบได้

  กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มกีำรประชมุ

คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 

เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส และเรื่องอื่น ๆ ตำม

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจ

เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจำรณำเรื่องจ�ำเป็น 

เร่งด่วนอื่น ๆ ตำมแต่จะเห็นสมควร โดยประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำร 

ตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี 

จ�ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรอืก�ำหนด

วันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้ และก�ำหนดให้ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่

ประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัในครำวถัดไปเพ่ือทรำบทุกครัง้ 

  กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 

1 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ี

เหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท พร้อมก�ำหนด

ค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงำน

ด ้ำนอื่น ๆ ตำมที่ ได ้รับมอบหมำยและน�ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง



ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 051

  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุชดุ จ�ำนวนองค์ประชมุ 

ขั้นต�่ำในขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชุมคณะ

กรรมกำร จะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

  ในป	ี2560	บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัจ�านวน	4	ครัง้	รวมการจดัประชมุโดยไม่มฝ่ีายจดัการ

เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน	 4	

ครั้ง	รวมการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ

บัญชีภายนอก	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	 และ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จ�านวน	2	ครั้ง	

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

  บริษัทมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 

ผู้บริหำรในระดับท่ีเหมำะสม และเป็นอัตรำที่เพียงพอ

ส�ำหรับกำรรักษำกรรมกำรและผู ้บริหำรท่ีมีคุณภำพไว้

โดยไม่ม่ีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมำกเกินควร และอยู่ใน

ระดบัท่ีสำมำรถเทียบเคยีงได้กับบรษิทัในกลุม่อตุสำหกรรม

เดยีวกัน ปัจจยัท่ีจะน�ำมำพิจำรณำประกอบด้วยกำรประเมนิ

ผลงำน ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตของบทบำทและ

ควำมรับผิดชอบ ท้ังน้ี กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร

จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุม ผู ้ถือหุ ้น

ของบริษัท ในส่วนของค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจะเป็นไป

ตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรก�ำหนดไว้ 

ซึง่จะพิจำรณำจำกภำระหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบผลกำร

ปฏิบัติงำนของผู ้บริหำรแต่ละท่ำน ประกอบกับผลกำร 

ด�ำเนินงำนของบริษัท

6. การอบรมและพฒันาความรูก้รรมการบริษัท

  กรรมกำรบรษิทัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่ำนจะ

ได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจ

ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้ำที่

และกรรมกำรจะได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำง

ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถท�ำหน้ำที่ 

และก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยให้ควำมส�ำคัญของกำรเพ่ิมพูน

ควำมรู้และพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท

 บรษิทัได้มกีำรสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหรอื

เข้ำร่วมกิจกรรมสัมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ และได้เปิด

เผยข้อมลูกำรเข้ำรบักำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำร

ในปีที่ผ่ำนมำไว้ในรำยงำนประจ�ำปี ดังนี้

 

  ในปี	2560	มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารจ�านวน	

6	ท่าน	เข้าร่วมงานสัมนา	ดังนี้

 1.	นางเอื้อมพร	ปัญญาใส

	 •			งาน	“mai	FANZI	Club	2017”	เมื่อวันท่ี	17-18

กุมภาพันธ์	2560	จดัโดย	ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

	 •			กิจกรรมเสวนาวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้าง

เครือข่าย	เม่ือวันท่ี	28	สิงหาคม	2560	จัดโดยบริษัท

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)

	 •		การวางระบบงานเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจ

ครอบครัว	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2560

	 •		 	CG	Talk	:	Boardroom	Challenges	to	meet

Increasing	Demand	from	Stakeholders	เมื่อวันที่

14	พฤศจิกายน	2560	จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

 2.	นอ.พญ.อิศรญาสขุเจริญ

	 • 	 	 	 IOD	Current	Issue	Seminar	: 	Criminal

Liabilities	of	Directors	เมื่อวันท่ี	10	มีนาคม	2560

 3.		นายธนิต	แกล้วเดชศรี

	 •	 	หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ

ทางนวัตกรรม	รุ่นที่	4	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)		 ร่วมกับ	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

	 •		 หลักสูตร	 NLP	 for	 Business	 เมื่อวันท่ี	 15-17		

กุมภาพันธ์	2560	

 4.	นายพรชัย	จันทรศุภแสง

	 •	 หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ

ทางนวัตกรรม	รุ่นที่	4	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)	ร่วมกับ	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

	 •	 	หลักสูตร	 NLP	 for	 Business	 เมื่อวันท่ี	 15-17		

กุมภาพันธ์	2560 

	 5.	นายบุญเลิศ	นราไท

	 •	 หลักสูตรการอบรมโครงการส่งเสริมความสามารถ

ทางนวัตกรรม	รุ่นที่	4	จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)	ร่วมกับ	ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

	 •	 หลักสูตร	 Ecommerce	 Training	 Programmer	

(ก้าวสู่การค้า	 Ecommerce	ด้วย	Alibaba.com)	 27-29	

มกราคม	2560

	 •	 หลักสูตร	 NLP	 for	 Business	 เมื่อวันท่ี	 15-17		

กุมภาพันธ์	2560
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 6.	นางสาวพรปวีณ์	สหวัฒนพงศ์	

 •	 	เตรียมความพร ้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง 

มาตราฐานการรายงานทางการเงิน	 เมื่อวันท่ี	 21	มีนาคม	

2560

	 •	 	การวางระบบงานเพื่อความย่ังยืนของธรุ กิจ 

ครอบครัว	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2560

	 •	 จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม	เมื่อวันที่	18	

ตุลาคม	2560

	 •	 	ก้าวทนัมาตราฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบั

กิจการ	SME	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2560

	 •	 	หลักสูตรสานพลัง	mai...ท�าดีเพ่ือสังคม	 เมื่อวันท่ี	

18	ธันวาคม	2560

	 •	 		แนวปฎิบตัทิางบญัช	ีส�าหรบัผลประโยชน์พนักงาน	

เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560

7. การประเมนิผลการปฏบิติังานประจ�าปี

 7.1  กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร

บริษัท

        คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำร

ประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ

ด้วยตนเอง (Board Self-Assessment) ตำมแบบประเมิน

ตนเองของกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้คณะ

กรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และ

อุปสรรคตำ่ง ๆ  ในระหวำ่งปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทได้ส่งแบบ

ประเมินให้กรรมกำรทุกท่ำนในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 

เพ่ือท�ำกำรประเมนิและส่งให้เลขำนกุำรบรษิทัเพ่ือรวบรวม

ผลกำรประเมิน

 7.2  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรใหญ่ 

(CEO)

  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติ

งำนของผูจ้ดักำรใหญ่ (CEO) รำยบคุคล ตำมแบบประเมนิ

ผลงำนของ CEO อยำ่งน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรใหญ่ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ โดย

บริษัทได้ส่งแบบประเมินให้กรรมกำรทุกท่ำนในเดือน

พฤศจกิำยนของทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรประเมนิและส่ง

ให้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อรวบรวมผลกำรประเมิน

  

  ในปี	2560	คณะกรรมการได้ท�าการประเมินผล

การปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะด้วยตนเอง	

และผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ส่งให้เลขานกุาร

บริษัท	 และคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและทบทวน

วิสัยทัศน์	ภารกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2560	ในวันที่	9	พฤศจิกายน	

2560
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำน

กำรทจุรติและคอร์รัปชนั โดยก�ำหนดให้บริษทั รวมถึงบุคคล

ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจทุกหน่วยงำน ปฏิบัติตำม

นโยบำยกำรต ่อต ้ำนทุจริตและคอร ์รัปชัน ส�ำหรับ

กรรมกำร  ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน ให้ถือเป็นหลกักำร

และหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดี

ขององค์กร เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน รวมถึง

กำรให้และกำรรับสินบน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะ

เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน

  ในป	ี2560	บริษัทได้มีการฝึกอบรม	และปฐมนิเทศ

ให้แก่พนักงานทุกคน	 เพื่อรับทราบระเบียบ	 ข ้อบังคับ	

จริยธรรม	นโยบายการต่อต้านคอรัปชัน	แนวปฏิบัติ

และสวัสดิการต่าง	ๆ 	ของบริษัท	พร้อมแนวทางการแจ้ง

เบาะแสและข้อร้องเรียน	ในขณะเดียวกันฝ่ายตรวจสอบ

ภายในก�าหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบประจ�าปีอย่าง

สม�่ า เสมอ	เพื่อติดตาม	ประเมินผลปฏิบัติงานและ

การควบคุมภายในให ้ เ กิดประสิท ธิผลตามระบบ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การแจ้งเบาะแส

   บริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือ

ข้อร้องเรียนจำกกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือ จรรยำบรรณ

หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ของบคุลำกรในองค์กร ท้ังจำกพนกังำน และผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ 

รวมทั้ง มีกลไกในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส และให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรเก็บข้อมลูข้อร้องเรยีนเป็นควำมลบั ซึง่จะรบัรู้

เฉพำะในกลุ ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเก่ียวข้อง

เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ 

ดังนี้

 1. รับเรื่องแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน

 2. ทกุเบำะแสและข้อร้องเรยีนจะถูกตรวจสอบและหำ

ข้อเท็จจริงในขั้นต้น หำกมีข้อมูลและหลักฐำนประกอบจะ

ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมระเบียบบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

   ผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนสำมำรถแจ้งเรือ่งร้องเรยีน โดย

ผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่อง ดังนี้

 1.  จดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ส่งมำที่

      นำยประกอบ วิศษิฐ์กิจกำร

  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

  บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)

  99/16-20 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง

  เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400

 2. จดหมำยอิ เล็กทรอนิกส ์   (Email)  ส ่งมำที ่

aripwhistleblow@arip.co.th

	 	 	ในปี	2560	ไม่มกีารแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนใด	ๆ 	

จากการกระท�าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณ	หรอืคอร์รปัชนั	

หรอืพฤตกิรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของ 

บุคลากรในองค์กร	ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
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  บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรด�ำเนินธรุกิจภำยใต้กำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี และยดึหลักจรยิธรรม 
ควบคู่กับกำรดูแลรับผิดชอบต ่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู ้มีส ่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝำ่ย
  ดงันัน้ บริษทัจงึได้ก�ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ดังนี้

 1. ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 2. ประกอบธรุกิจด้วยควำมเป็นธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ไม่

ด�ำเนินกำรใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์

 3. ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม และเคำรพสิทธิ

มนุษยชนเพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้พนักงำน

  4. มีควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยกำรคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค และกำรให้บริกำร 

ที่ดีมีคุณภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร และสร้ำง 

ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ

 5. ร ่ วมพัฒนำชุมชนและสั งคม ส นับสนุนให  ้

มีกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์

 6. รักษำสิ่งแวดล้อม ลดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง 

สิ้นเปลือง เพื่อรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ

  ทัง้นี ้บรษิทัมกีำรสือ่สำรนโยบำยด้ำนควำมรับผดิชอบ

ต่อสังคมให้พนักงำนผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เช่น

กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ บอร์ดประชำสัมพันธ์ หรือ

กำรแจ้งผ่ำนทำงอเีมล เพ่ือสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจใน

หน้ำที่ของตนเองในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

  จำกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้

ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม โดยสรุปสำระส�ำคัญ 

ดังนี้

1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
  บริษัทได้ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

ด้วยควำมสจุรติ โปร่งใสเป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้

โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
(CSR)
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2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม
  บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำกำรแข่งขันที่

สุจริต เป็นธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิด

ทรัพย์สนิทำงปัญญำ โดยกำรน�ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็น

สทิธิของบุคคลภำยนอกทีไ่ด้รบัมำ หรอืท่ีจะน�ำมำใช้ภำยใน

บริษัท จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำ จะไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น รวมท้ังรณรงค์และสร้ำง

จติส�ำนกึให้พนักงำนปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 

โดยจัดท�ำนโยบำย “ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ำยของบรษิทั” ในกำรใช้งำน

คอมพิวเตอร์ของบรษิทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ท่ีได้รบัอนุญำต

จำกเจ้ำของลิขสิทธ์ิ และเฉพำะที่ได้รับอนุญำตให้ใช้งำน

จำกบริษัทเท่ำนั้น

3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
และเคำรพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต ้กฎหมำยแรงงำน

อย่ำงเคร่งครดั และมรีะเบยีบกำรบริหำรงำนบคุคลทีส่่งเสรมิ

สิทธิและสนับสนุนกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของ

พนักงำนทุกระดับ ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ไม่มี

กำรเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟัง

ควำมคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภำพในกำร

รวมกลุ ่มของพนักงำน บรษิทัไม่มนีโยบำยกำรจ้ำงแรงงำน

เด็ก และแรงงำนผิดกฎหมำยโดยเด็ดขำด นอกจำกนี้ 

บริษัทยังจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำและสร้ำงแรงจูงใจให้

พนักงำนเช่น

 - กำรส่งพนักงำนเข้ำรบักำรอบรม ท้ังหลกัสตูรภำยใน

และภำยนอก ตำมต�ำแหน่งหน้ำท่ี เพ่ือพัฒนำควำมรูแ้ละ 

ศักยภำพของพนกังำน และน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรท�ำงำน

 - จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี และให้สิทธิ

พนักงำนน�ำบุคคลในครอบครัวเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ 

ในรำคำพิเศษ (อัตรำเท่ำกับบริษัทจำ่ยให้พนักงำน)

 -  จัดประชุมประจ�ำป ีให ้คณะกรรมกำรบริหำร

ผู ้บริหำรระดับสูงพบพนักงำนเพ่ือชี้แจงนโยบำยและ 

ทิศทำงขององค์กร

 - มอบของท่ีระลึกตำมอำยุงำนให้กับพนักงำนที่

ท�ำงำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี

 - จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ  เช่น 

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภำพกลุ่ม เป็นต้น

 -  ส่งเสรมิให้พนักงำนมกิีจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรอื

ท�ำควำมดีเพื่อสังคมตำมโอกำส
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 - ส ่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน จัดให้

มกีำรซ้อมหนีไฟและดบัเพลงิเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเน่ื่องทกุปี 

รวมทั้งกำรจัดสถำนที่ท�ำงำน ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

อุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้เพียงพอ

 - ส ่งเสริมควำมสำมัคคี เช ่น จัดให้พนักงำนมี

กิจกรรมงำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงำน

ทุกแผนกร่วมกันท�ำกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีและ

รู้จักเพื่อนร่วมงำน

4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อมำตรฐำนสนิค้ำและบรกิำร

ของบริษัท เช่น นิตยสำรของบริษัท นอกจำกบทควำม

ท่ี่ดีแล้ว บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยส�ำหรับ

ผู้บริโภค โดยกำรใช้หมึก Soy Ink ในกำรตีพิมพ์เท่ำนั้น 

ส�ำหรับงำนบริกำร บริษัทมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ

ให้กับลูกค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
  บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำร่วมกันให้

ควำมรูท้ำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นกัเรยีน นักศกึษำ 

และในกำรจัดอบรมกำรซ้อมหนีไฟประจ�ำปี บริษัทได้ 

เปิดโอกำสให้ชมุชนรอบข้ำง ผูส้นใจ สำมำรถเข้ำร่วมรบัฟัง

กำรอบรม จัดให้มีสถำนท่ีเก็บขยะมิดชิด ท�ำควำมสะอำด

อยู่เสมอ มิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพำะเชื้อโรค

เพื่อชุมชนน่ำอยู่ ปรำศจำกมลพิษ

6. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
  บริษัทตระหนักถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริม 

ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำ รวมท้ังมีกำรพัฒนำ

กระบวนกำรท�ำงำนเพ่ือลดกำรใช้ทรพัยำกรให้ได้มำกท่ีสดุ

เช่น รณรงค์ให้ส่งข้อมูลภำยในองค์กรแบบ softfile ควรใช้

กระดำษเมื่อจ�ำเป็น ใช้งำนท้ัง 2 ด้ำน จัดให้มีกำรคัดแยก
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ขยะรีไซเคิล น�ำปฏิทินเก่ำท่ีเลิกใช้แล้วบริจำคให้มูลนิธิ

คนตำบอด เพ่ือน�ำไปท�ำหนงัสอืตวัอกัษรเบรลล์ น�ำอปุกรณ์

ไฟฟ้ำประหยัดพลังงำนมำใช้ และสร้ำงจิตส�ำนึกใน 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงำน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

ลดกำรใช้ลิฟต์ 

7. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนอื่น
 -  สนัับสนุนโครงกำรกำร์ดนีเ้พ่ือน้อง ของมูลนิธิ

สร้ำงเสริมไทย ซึ่งเป็นโครงกำรท่ีเปิดโอกำสให้เด็กท่ีมี

ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย และเด็กด้อยโอกำสได้ถ่ำยทอด

จนิตนำกำรผ่ำนดนิสอไม้ ปลำยพู่กัน และหมกึส ีในปี 2560 นี้

เดก็ ๆ  ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรวำดภำพ ภำยใต้หัวข้อ 

“สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (The Impossible Dream)” นอกจำกนี้ 

พนักงำนของบริษัทได้ร่วมเป็นอำสำสมัครดูแลเด็ก ๆ ใน

โครงกำรนี้ และภำพวำดที่ชนะเลิศจะน�ำมำผลิตเป็น 

กำร์ดอวยพรปีใหม่ เพื่อสร้ำงก�ำลังใจให้เด็กเกิดควำมภำค

ภูมิใจและรู้จักคุณค่ำของตนเอง

 - จดัมอบรำงวลั “Thailand Top Company Awards 

2017” เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงควำมส�ำเร็จขององค์กร

ธุรกิจไทยที่มีคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม

 -  มอบทนุกำรศกึษำให้กับมหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

เพื่อสนับสนุนงำนดำ้นวิชำกำรและด้ำนกำรศึกษำ

 -  มอบหนังสือและนิตยสำรในเครือให้กับสถำบัน

ส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ส�ำนักงำน กศน.

 -  พนกังำนบรษิทั ร่วมใจว่ิงกำรกุศลเพ่ือช่วยผูป่้วยโรค

มะเรง็เต้ำนม ในงำน “12 สงิหำ ฮำล์ฟ มำรำธอน กรุงเทพฯ 

2017” ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์

 -  ร่วมสนบัสนนุโครงกำรสำนพลงัพลกิชวิีตผูป่้วยมะเรง็ 

13,000 รำย เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ สร้ำงควำมเข้ำใจ

และกำรวำงแผนกำรรักษำโรคมะเร็งอย่ำงถูกต้อง จัดโดย 

สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ

 -  ทำงบรษิทัได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิควำมสำมำรถ

ทำงนวัตกรรม รุน่ที ่4 เพ่ือส่งเสรมิควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

ทำงตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดขึ้นร่วมกับ ส�ำนัก

งำนนวัตกรรมแห่งชำติ
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  บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรจดัให้มรีะบบกำรควบคมุ

ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม เพ่ือมุ ่งให้กำรด�ำเนิน 

กิจกำรตำ่ง ๆ ของบริษัทเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และ

ก่อให้เกิดประสิทธิผล บริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุม 

ภำยในทีค่รอบคลมุทกุด้ำน ทัง้ทำงด้ำนกำรเงนิ กำรด�ำเนินงำน

กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรบุคลำกร กำรบริหำรงำนทั่วไป

กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ ตลอดจนด�ำเนินกำรเพ่ือให้

ระบบบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถูกต้อง เชือ่ถือได้

เป็นไปตำมข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิทั 

  โดยสรุประบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัแบ่งเป็น

หวัข้อ ดงันี้

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
  บริษัทมีสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยให้ระบบกำร

ควบคุมภำยในมีควำมเหมำะสม เ พียงพอ และ 

มีประสิทธิภำพ ได้แก่

 • บริษัทได้จัดโครงสร้ำงขององค์กรและสำยงำน

บังคับบัญชำให้มีควำมชัดเจนและเหมำะสม มีกำรมอบ

อ�ำนำจ หนำ้ที่ ควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อ

ให้พนักงำนทุกคนทรำบและตระหนักถึงบทบำท อ�ำนำจ

หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน

 • บริษัทก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ในระบบงำนต่ำง ๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร

 • บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมซื่อสัตย์และ

จรยิธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและ 

ระเบียบปฏิบัติอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น

จริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท จรรยำบรรณของผู้บริหำร 

และจรรยำบรรณของพนักงำน

 • บริษัทมีข้อก�ำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำน

ปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์กับกิจกำร รวมท้ังบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน

ไว้ในระเบียบข้อบังคับกำรท�ำงำน นอกจำกนี้ยังก�ำหนด 

นโยบำย Whistleblower รับเร่ืองร ้องเรียนเก่ียวกับ

กำรทุจริตต่ำง ๆ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและ

ผู้บริหำรมีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
  บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงท้ังภำยในและ

ภำยนอก ที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 

วิเครำะห์และก�ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง และได้มี

กำรสื่อสำรให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ  

 

3. กิจกรรมกำรควบคุม
  บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำน เพ่ือ

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน โดยมุ ่งหมำยให้บรรลุ

เป ้ำหมำยตำมที่ฝ ่ำยบริหำรก�ำหนดไว ้ กิจกรรมเพ่ือ

กำรควบคมุจะชีใ้ห้ผูป้ฏิบตังิำนเห็นควำมเสีย่งทีอ่ำจเกิดข้ึน

ในกำรปฏิบตังิำน เพ่ือให้เกิดควำมระมดัระวัง และสำมำรถ

ปฏิบัติงำนให้ส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ เช่น

 • ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี บริษัทมีกำรควบคุมภำยใน

เก่ียวกับกำรเก็บเงิน รกัษำเงิน กำรรบัจ่ำย เงินฝำกธนำคำร 

และเงินยืมทดรอง เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีก�ำหนด

มีกำรบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่ำเสมอ

 •  ด้ำนกำรจดัซือ้สนิค้ำและบรกิำร บรษิทัมข้ีอก�ำหนด 

และขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรจดัซือ้ เพ่ือเป็นแนวทำง

ปฏิบตัใินกำรจดัซือ้ ซึง่ได้ก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบใน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อไว้อย่ำงชัดเจน เช่น อ�ำนำจ

กำรอนุมัติ กำรก�ำหนดควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำร

กำรตรวจรับ

 •  บริษัทก�ำหนดให้ใช้ดัชนีชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน

(KPI) กับพนักงำนทั้งองค์กร

 •  บริษัทมีกำรก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำท่ีและ

วงเงินอ�ำนำจอนุมติัในแต่ละระดับไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 •  บริษัทมีกำรก�ำหนดแผนรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

(Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือเตรยีมพร้อม กรณี

ระบบสำรสนเทศขัดข้อง

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
  บรษิทัมรีะบบสำรสนเทศทีเ่ก่ียวเนือ่งกับกำรปฏิบตัิ

งำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนนิงำน กำรปฏิบตัิ

ตำมนโยบำย และระเบยีบปฏิบติั มกีำรจัดท�ำข้อมลูท่ีส�ำคญั

การควบคุมภายใน
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ต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอที่จะใช้ในกำรตัดสินใจ รวมทั้ง ข้อมูล

สำรสนเทศที่ได้จำกภำยนอกองค์กร มีกำรสื่อสำรไปยัง

ผู้บริหำรและผู้ใช้ภำยในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วย ให้ผู้รับ

สำรสนเทศปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

5. กำรติดตำมและประเมินผล
  บริษัทจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือ 

ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ ประเมนิผลกำรควบคมุภำยใน ก�ำกับ

ดแูล เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบตังิำนในด้ำนต่ำง ๆ  

และกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินตำม

แนวทำงที่ก�ำหนด โดยทำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะ

มีกำรจัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี รวมทั้งด�ำเนินงำน

ตรวจสอบตำมแผนงำนน้ัน และเพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท�ำหน้ำที่ตรวจสอบได้

อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริษัทจึงก�ำหนดให้หน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ  

	 	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

และมคีวามเห็นว่าข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มนียัส�าคัญ	และ

ให้ผูต้รวจสอบภายในติดตามการด�าเนินการต่อข้อตรวจพบ	

และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งถัดไป

	 	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า	ในสภาพปัจจบุนั	

บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและสอดคล้อง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในส�าหรับเรื่องการท�า

ธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู ้บริหารหรือ

ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว	รวมทั้ง

มี ระบบการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานท่ีจะ

สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากที่ผู้บริหาร

น�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)060

  คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ

ของกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่ำงย่ิง จงึมกีำรก�ำหนดนโยบำยให้มกีำร

เก็บรักษำข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไว้เป็น

ควำมลับ ดังนี้

 1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจำ้ง

ของบริษัทน�ำควำมลับ และ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท

ไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

และไม่วำ่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 2. ห้ำมมิให้กรรมกำร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียัง

ไม่บรรลนุติภิำวะ) ผูบ้รหิำร (รวมถึงคูส่มรสและบตุรทียั่งไม่

บรรลุนิติภำวะ) พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทใช้ข้อมูล

ภำยในของบรษิทัทีม่หีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลง 

รำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณชน เพ่ือท�ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรือ

ชักชวนให ้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรือเสนอขำย

หลกัทรพัย์ของบริษัทไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ก่อนที่

ข ้อมูลน้ันจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำร

กระท�ำดังกล่ำวจะกระท�ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

หรือเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�ำกำรดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์

ตอบแทน ผู้ใดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัย

ของบริษัทและตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 3. บรษิทัได้ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผูบ้รหิำรเข้ำใจและรบัทรำบ

ถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ใน

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ 

ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง 

หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำม

พระรำชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

 4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และ

ลูกจ้ำงของบริษัททรำบเก่ียวกับข้อก�ำหนดข้ำงต้น รวมท้ัง

กำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ

1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิให้แก่สำธำรณชนทรำบ

 5. บริษัทได้ก�ำหนด กำรก�ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูล

ภำยใน เป็นหัวข้อหน่ึงของจริยธรรมท่ีพนักงำนพึงยึดถือ

ปฏิบัติโดยมิ ให ้พนักงำนแสวงหำผลประโยชน ์ ให ้

ตนเองและผู ้ที่เก่ียวข้อง จำกต�ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำน

และข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัท

  ทั้ งนี้  หำกพบว ่ำบุคคลข ้ำงต ้นได ้น�ำข ้อมูล

ภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่ำ

บุคคลดงักล่ำวมคีวำมผดิทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง และจะถูก

ลงโทษตำมข้อบังคับพนักงำนของบริษัทต่อไป 

  ในปี	2560	บริษัทไม่พบรายงานว่า	กรรมการ

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขาย 

หลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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  รำยช่ือของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ลกัษณะควำมสมัพันธ์

ข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน รวมถึงนโยบำยในกำรก�ำหนด

รำคำตำมประเภทของรำยกำรค้ำ ได้ถูกเปิดเผยไว้ใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวำคม 2560 ภำยใต้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 6 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยบริษัทได  ้

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย ดังนี้

1. ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรระหว่ำงกัน
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกันกับรำยกำรระหว่ำงกัน และมีควำมเห็นว่ำ 

กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันเป็นควำมจ�ำเป็น และมีควำม 

สมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัท ถือว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบ

ธุรกิจทั่วไป และเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมรำคำตลำดหรือ

รำคำยุติธรรม และไม่ม่ีควำมแตกต่ำงจำกกำรขำยหรือซื้อ

กับบุคคลภำยนอกอื่น

 

2. ขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
  บรษิทัมกีำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท�ำรำยกำร

ระหว่ำงกันของบริษัทและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งว่ำ 

ผู้บริหำรและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว โดยบริษัทจะจัดให้คณะ

กรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เก่ียวกับควำมจ�ำเป็น

ของกำรเข้ำท�ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำม 

เหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรน้ัน โดยจะมีกำรก�ำหนด

เง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรทำง 

กำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับ

รำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร 

ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร

ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสนิใจของ 

คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี

  นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้

บริษัทปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือ 

ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

กำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำร

ท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย

ทรัพย์สินท่ีส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตำมมำตรฐำน

กำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

รายการระหว่างกัน
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 บริษัทอำจมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท

ร่วมในอนำคตอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่เป็นไปตำมลกัษณะกำรท�ำ 

ธุรกิจกำรค้ำท่ัวไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจกำรค้ำ

ปกติ สำมำรถอ้ำงอิงได้กับเง่ือนไขทำงธุรกิจประเภท 

เดียวกันกับที่บริษัทกระท�ำกับบุคคลภำยนอก โดยรำยกำร

ระหว่ำงกันท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเป็นไปเพ่ือควำมจ�ำเป็นใน 

กำรด�ำเนินธุรกิจภำยในกลุ ่มบริษัท โดยมีกำรก�ำหนด

นโยบำยด้ำนรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชดัเจน มคีวำมเป็นธรรม

และสอดคล้องกับรำคำตลำด พร้อมท้ังมีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบเข้ำมำพิจำรณำและสอบทำนกำรปฏิบัติตำม 

หลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของ 

รำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส

 บริษทัมกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น จำกกำรท�ำรำยกำรระหว่ำง 

กันของบริษัทและบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งว่ำ ผู้บริหำร

และผูม้ส่ีวนได้เสยีจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนในกำรอนุมติั 

รำยกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลให้

บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์

และ ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือ

ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด

ถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล

กำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำย

ไปซึ่ งทรัพย ์สินที่ ส� ำคัญของบริษัท  รวม ท้ังปฏิ บั ติ 

ตำมมำตรฐำนกำรบญัชท่ีีก�ำหนดโดยสภำวิชำชพีบญัชโีดย

เคร่งครัด

 ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจ

ปกติทีอ่ำจเกิดขึน้ในอนำคต บริษัทจะจดัให้มคีณะกรรมกำร

ตรวจสอบเข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ

แสดงเหตุผลในกำรท�ำรำยกำรดงักล่ำว ก่อนทีบ่รษิทัจะเข้ำ

ท�ำรำยกำรนั้น อยำ่งไรก็ตำม รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อ

ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้นใน

อนำคต คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อ

บังคับ ประกำศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมท้ัง กำรปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับ

กำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรได้มำ

หรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทร่วม

ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดโดย

สภำวิชำชีพบัญชี

 นอกจำกน้ี บริษัทจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หรือผู ้สอบบัญชี หรือผู ้ เชี่ยวชำญอิสระแล้วแต่กรณี 

พิจำรณำตรวจสอบและให้ควำมเหน็เกีย่วกับควำมเหมำะสม

ของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำร และ

จะท�ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว ้ใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบหรือ

สอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรำยงำน

ข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

นโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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สรุปรำยชื่อกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
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รายชื่อบริษัท
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 เปรียบเทียบงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ถึง ปี 2560

2560 2559 2558
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท% % %

การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด/ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 

สินค้ำคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เจ้ำหนี้ค่ำผ่อนช�ำระลิสซิ่ง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส่วนของหนีส้นิ-สทุธิจำกส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวมหนี้สิน 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนออกจ�ำหน่ำยและเรียกช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

 - จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย

 - ขำดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

101.37

46.75

0.33

2.02

150.48

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 
 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55)

203.06

232.38

43.62

20.12

0.14

0.87 
 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

7.30

0.14

1.82

9.26

0.62

2.73

12.62

50.13

35.92

5.01

(3.68)

87.38

100.00

19.44

38.21

0.14

4.34 

62.14

5.38

21.14

3.37

5.51

2.47

37.86

100.00

6.82

0.14

3.16

9.98

0.62

2.46

12.43

50.75

36.36

5.08

(4.62)

87.57

100.00

22.46

29.49

0.46

3.98 
 

56.40

3.92

27.83

5.18

4.05

2.62

43.60

100.00

10.29

0.14

3.66

13.95

0.62

3.84

17.79

48.82

34.98

4.88

(6.48)

82.21

100.00

44.62

87.72

0.33

9.97

142.63

12.35

48.53

7.73

12.64

5.67

86.91

229.55

15.65

0.33

7.25

22.90

1.44 
 

5.64

28.54

116.50

116.50

83.46

11.65

(10.61)

201.01

229.55

53.60

70.38

1.10

9.51

134.59

9.35

66.42

12.35

9.67

6.24

104.03

238.62

24.57

0.33

8.73

33.29

1.44 
 

9.16

42.45

116.50

116.50

83.46

11.65

(15.45)

196.16

238.62
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สื่อและคอนเทนต์

 1.3การเปรยีบเทียบสดัส่วนรายได้จากการขายและให้บรกิาร

1. ผลกำรด�ำเนินงำน

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของฝ่ำยจัดกำร

 ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวม 162.68 ล้ำนบำท

ลดลงจำกปีก่อน 15.66 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.78 

สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของรำยได้กำรจำกประมลูงำน 

ของภำครัฐและรำยได้โครงกำรพิเศษ (One-Off Project) 

 จำกตำรำงเปรียบเทียบรำยได้แยกตำมส่วนงำน

จะเห็นได้ว่ำรำยได้หลกัท่ีลดลงมำจำกรำยได้จำกกำรจดังำน

ซึ่งสว่นใหญ่มำจำกกำรประมูลงำนของภำครฐั และรำยได้

โครงกำรพิเศษ (One-Off Project) ปัจจุบันตลำดกำร

จดังำนภำครฐัมกีำรแข่งขันทีส่งูขึน้ รำยได้ในกำรจดัต่องำน

ลดลง สวนทำงกับต้นทุนและค่ำแรงที่เพ่ิมขึ้น ในปี 2560 

รำยได้จำกกำรจัดงำนลดลงจำกปีก่อน 24.51 ล้ำนบำท

คดิเป็นร้อยละ 23.21 ในส่วนงำนสื่อและคอนเทนต์รำยได้

จำกกำรขำยโฆษณำและนิตยสำรลดลงตำมสภำวะ

อุตสำหกรรม ส�ำหรับรำยได้บริกำรดิจิทัลในปี 2560

บริษัทเริ่มมีรำยได้จำกกำรท�ำกำรตลำดดิจิทัลเพ่ิมมำกข้ึน 

จึงท�ำให้มีรำยได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 11.39 ลำ้นบำท 

คิดเป็นร้อยละ 32.55  

 จำกกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบสัดส่วนรำยได้

ตำมประเภทธุรกิจจะเห็นได้ว่ำ รำยได้ของบริษัทส่วนใหญ่

มำจำกธุรกิจกำรจดังำน ในปี 2560 บรษิทัเริม่ปรบัโครงสร้ำง 

รำยได้ โดยลดสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจกำรจัดงำนลง และ

เพิ่มสัดส่วนรำยได้บริกำรดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น  

 1.1รายได้รวม

 1.2การเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบรกิาร

 หน่วย : ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรจัดงำน

รำยได้จำกกำรจัดงำน

บริกำรดิจิทัล

สื่อและคอนเทนต์

รำยได้รวม

บริกำรดิจิทัล

600

600

450

450

300

300

150

150

0

0

0%

25%

50%

75%

100%

2557

2557

2557

2559

2559

2559 2560

2560

2560

2558

2558

2558

2556

2556

2556

530.52

254.55

307.28

178.34 162.68

345

162 163

106

81

42 40

36

34

49

102

35

306

177
161

46

529

51

132

253

65% 64%

10% 17%

25% 20%

53% 60% 50%

13%

20%
21%

20% 29%33%
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1.4ต้นทุนขายและบรกิารและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท% % %

ต้นทุนขำยและบริกำร

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 

รวม

121.05

38.86

159.91

75.70

24.30

100.00

75.44

24.56

100.00

(6.64)

(7.96) 

(6.96)

129.66

42.22

171.88

(8.61)

(3.36)

( 11.97)

 ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขำยและบริกำร 121.05 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 8.61 ล้ำนบำท คิดเป็น

ร้อยละ 6.64 ส่วนหนึ่งมำจำกต้นทุนกำรจัดงำนแสดงท่ีลดลงตำมรำยได้ แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีกำรพัฒนำระบบ

อบรมและหลักสูตรออนไลน์จึงท�ำให้ต้นทุนในส่วนงำนบริกำรดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ในปี 2560 มีจ�ำนวน 38.86 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 3.36 ล้ำนบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.96 มำจำกมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่เข้มงวดมำกขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 232.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.83 ล้ำนบำท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 1.23 มำจำกเงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนจ�ำนวน 56.75 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 127.19 

ซึ่งมำจำกกำรรับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นจ�ำนวน 40.97 ล้ำนบำท 

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน

2560 2559
ล้ำนบำท ล้ำนบำท% %

 สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด/ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 

สินค้ำคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกัน

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

101.37

46.75

0.33

2.02

150.48

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

43.62

20.12

0.14

0.87 
 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

19.44

38.21

0.14

4.34 

62.14

5.38

21.14

3.37

5.51

2.47

37.86

100.00

127.19

(46.71)

0.00

(79.74)

5.50

(6.88)

1.52

(37.39)

(12.50)

(7.76)
 

(5.76) 

1.23

44.62

87.72

0.33

9.97

142.63

12.35

48.53

7.73

12.64

5.67

86.91

229.55

56.75

(Z(40.97)

0.00

(7.95)

7.85

(0.85)

0.74

(2.89)

(1.58) 

(0.44)

(5.01)

2.83

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้ำนบำท %
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2560

2560

2559

2559

ล้ำนบำท

ลำ้นบำท

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

ลำ้นบำท

ล้ำนบำท

%

%

%

%

%

%

  หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1 ปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

รวมหนี้สิน

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ทุนออกจ�ำหน่ำยและเรียกช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

ก�ำไร (ขำดทุน) สะสม

- จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฏหมำย 

- ขำดทุนสะสม
 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 
 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55) 
 

203.06

116.50

116.50

83.46

11.65

(10.61) 
 

201.01

116.50

0.00

0.00

0.00

2.06

2.05

116.50

0.00

0.00

0.00

19.24

1.02

57.86

1.13

14.45

73.43

4.92

21.65

100.00

57.86

57.37

41.10

5.74

(4.21)

100.00

57.86

57.96

41.52

5.80

(5.28)

100.00

54.83

38.21

25.40

80.24

62.14

19.76

100.00

8.37

n/a

(41.52)

(5.98)

56.40

n/a

12.59

2.73

15.65

87.72

7.25

22.90

142.63

5.64

28.54
229.55

1.31

0.33

(3.01)

(1.37)

134.59

1.44

0.71

0.78

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 29.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 0.78 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 

2.73 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 1.31 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.37 และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

ทำงกำรเงิน 1.77 ล้ำนบำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 203.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.05 ลำ้นบำท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 มำจำกผลประกอบกำรปี 2560

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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 3.1ความสามารถในการท�าก�าไร

3. กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 ในปี 2560 บรษิทัมอีตัรำส่วนก�ำไรขัน้ต้นเท่ำกับร้อยละ

24.94 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 6.52 สำเหตุหลักมำจำก 

ต้นทุนกำรจัดงำนโครงกำร (One-Off Project) ที่มีอัตรำ

สงูขึน้ และต้นทุนเพ่ิมในส่วนกำรพัฒนำระบบและหลกัสตูร

ออนไลน์ 

0%

7%

14%

21%

28%

2557 2559 256025582556

19.93%

15.49%

26.68%
24.94%

13.01%

อัตราส่วนก�าไรขัน้ต้น(%)

(8%)

(4%)

8%

4%

0%

2557 2559 256025582556

6.25%

(4.97%)

(3.02%)

1.00% 1.32%

อัตราส่วนก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ(%)

 ปี 2560 บรษิทัมอัีตรำส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ 

เท่ำกับร้อยละ 0.93 ดกีว่ำปีก่อนท่ีมอีตัรำส่วนผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัย์อยู่ท่ีร้อยละ 0.79

(6%)

12%

6%

0%

2557 2559 256025582556

11.68%

(4.98%)
(4.07%)

0.79% 0.93%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(%)

 ในปี 2560 บรษิทัมอีตัรำส่วนก�ำไรสทุธิเท่ำกับร้อยละ 

1.32 เพ่ิมขึ้นกว่ำปีก่อนเล็กน้อยท่ีมีอัตรำก�ำไรสุทธิเท่ำกับ

ร้อยละ 1.00 โดยในปี 2560 บริษัทมีรำยได้ลดลง แต่จำก

กำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยและกำรยุติกำรผลิต

รำยกำรโทรทัศน์ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้น 
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 ในปี 2560 บรษิทัมอีตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วน 

ของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 1.07 ดีกวำ่ปีก่อนที่มีอัตรำส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.93

(8%)

0%

8%

16%

2557 2559 256025582556

14.52%

(6.29%)
(4.90%)

0.93% 1.07%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วน 

สภำพคล่องคิดเป็น 6.99 เทำ่ ดีกว่ำปีก่อน แสดงว่ำบริษัท

มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ระยะสั้นดีเยี่ยม 

8

4

2

0

6

2557 2559 256025582556

3.29

4.47 4.04

6.23 6.99

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 อตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 0.14 เท่ำ เท่ำกับปีก่อน แสดงให้เหน็ว่ำ

บรษิทัมคีวำมมัน่คงทำงกำรเงนิสงู มกีำรพ่ึงพำหนีส้นิในกำร

ด�ำเนนิธุรกิจในอตัรำท่ีต�ำ่มำก

0.32

0.24

0.16

0.08

0.00

2557 2559 256025582556

0.32

0.19
0.22

0.14 0.14

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

 3.2อัตราส่วนสภาพคล่อง

 3.3อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
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3.4ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้การค้า

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ

รวม 32.15 ล้ำนบำท และมีลูกหน้ีกำรค้ำสุทธิหลังหักค่ำ

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 31.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 

34.98 ล้ำนบำท และ 34.98 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ลูกหนี้

ส่วนใหญ่ยังเป็นหน้ีไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ คดิเป็น ร้อยละ 86 ของ

หนี้ท้ังหมด ส�ำหรับหนี้ค้ำงช�ำระเกิน 6 เดือนขึ้นไป บริษัท

ได้ตั้งส�ำรองหนี้สูญเต็มจ�ำนวน คิดเป็นเงิน 0.73 ล้ำนบำท

สินค้าคงเหลือสุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสินคำ้คงเหลือ

จ�ำนวน 0.79 ล้ำนบำท และมีสินค้ำคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 

0.20 ล้ำนบำท สินค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนังสือ และ

ได้มีกำรตั้งส�ำรองสินค้ำล้ำสมัยจ�ำนวน 0.59 ล้ำนบำท

 บริษัทมีนโยบำยกำรตั้งส�ำรองสินค้ำล้ำสมัยท่ีเป็น

หนังสือและมีอำยุเกิน 6 เดือนในอัตรำร้อยละ 100

น้อยกว่ำ 3 เดือน

อัตราส่วนสินค้าคงเหลือสุทธิแยกตามอายุสินค้า

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
63%

9%

28%

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

อัตราส่วนลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

86%

12%
1-3 เดือน

มำกกว่ำ 12 เดือน

6-12 เดือน

  กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องของรูปแบบ และ

ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูล ข่ำวสำร ตลอดจนควำมสนใจใน

เรื่องรำวตำ่ง ๆ และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของผู้บริโภค 

เป็นปัจจยัหลกัทีอ่ำจมผีลต่อกำรด�ำเนนิงำน และฐำนะกำรเงนิ

ของบริษัทในอนำคต  กำรพัฒนำ และสรรหำบุคลำกรให้มี 

หรือที่มีเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว กำรปรับกลยุทธ์

ในกำรผลิตเนื้อหำ รวมทั้งกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำน

สือ่ดจิทิลั  หรอืบรกิำรรปูแบบใหม่ จะสำมำรถสร้ำงควำมเตบิโต

ทำงธุรกิจอยำ่งยั่งยืนให้บริษัทได้

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 

  กำรปรบัตวัของอตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โดยเฉพำะตลำดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค และอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่มีจ�ำนวนผู้ผลิตน้อยรำยลง ท�ำให้อำจมีผลต่อธุรกิจกำร

จดังำนแสดงสนิค้ำไอทีของบรษิทั ซึง่บรษิทัได้มกีำรวำงแผน

ในกำรสร้ำงสรรค์กำรจัดงำนในรูปแบบใหม่ โดยจะมี

กำรปรับทัง้เนือ้หำ รูปแบบ ขนำดของงำน และกลุม่เป้ำหมำย 

ให้มีควำมชัดเจน และเฉพำะเจำะจงมำกยิ่งขึ้น 

มำกกว่ำ 3 เดือน
2%
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 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัทที่จัดท�ำข้ึน

มีข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส�ำคัญ โปร่งใสอยำ่งเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกัน

กำรทุจริต และกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำง 

สม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และควำมรอบคอบในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมถึงข้อมูล

สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีบัญชี 2560 ของบริษัท

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดควำมเชื่อมั่นต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท�ำหนำ้ที่สอบทำน ให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ มีกำรเปิดเผย

ข้อมูลรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน

รวมทัง้ให้มคีวำมเพียงพอของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรก�ำกับดแูลของบรษิทั

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีควำมครบถ้วนเพียงพอและเหมำะสมของกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่คณะ

กรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนร่วมกับฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัช ีได้แสดงฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด�ำเนนิงำน และกระแส

เงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีกำรใช้นโยบำย

บญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏิบตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่ำงโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตัถูิกต้องตำมกฎหมำยและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 2560

นำยมนู เลียวไพโรจน์

ประธำนกรรมกำร

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)072

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เออำร์ไอพ ีจ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำร

แต่ละท่ำนมีคุณสมบัติที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้

 1. นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร*  กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 2. นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

 3. นำยปฐม  อินทโรดม**  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

 *	บุคคลที่ม่ีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน	และการสอบทานงบการเงิน
	 **	นายปฐม	อินทโรดม	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 แทนนายนฤตม	์เทอดสถีรศักดิ์	ที่ลาออกไปเมื่อวันที่	1	กันยายน	2560	โดยมีผลตั้งแต่วันที	่9	พฤศจิกายน	2560	เป็นต้นไป

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

  • กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินให้ตรงตำมควำมเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

  • กำรดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

  • กำรพิจำรณำเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม

     ถูกต้องและครบถ้วนอยำ่งเพียงพอ 

  • กำรพิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  • กำรดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

  • ภำระหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

 ในรอบปี 2560 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันทุกไตรมำส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี 

ผูต้รวจสอบภำยใน พร้อมท้ังเชญิฝ่ำยจดักำรและฝ่ำยบญัชเีข้ำร่วมประชมุตำมวำระอนัควร เพ่ือสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

แลกเปลีย่นข้อคดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึง่กันและกัน เพ่ือให้รำยงำนทำงกำรเงนิได้จดัท�ำอย่ำงถูกต้องตำมหลกักำรบญัชี

ที่รับรองโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ไม่พบว่ำมีกำรปฏิบัติใด ๆ อันเป็นกำรขัดแย้งกับข้อก�ำหนดและ

กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั ท้ังนี ้ได้มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

ให้รับทรำบทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญ ดังนี้

 1. กำรสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 2. กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้อนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2561 ของฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

 3. กำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจ�ำปี 2560 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

รวมทั้งติดตำมกำรด�ำเนินกำรของฝ่ำยจัดกำรต่อข้อเสนอแนะดังกล่ำว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ

 4. กำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด

กำรถำ่ยเทผลประโยชน์

 5. กำรพิจำรณำและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท และค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจำรณำถึง

คุณภำพผูส้อบบัญชี ควำมช�ำนำญในกำรตรวจสอบและเหมำะสมกบัปริมำณงำนที่ตรวจ รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบ

บัญชีโดยไม่ม่ีฝำ่ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 6. กำรดูแลให้บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีส�ำคัญ และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี ตลอดจนกำรปฏิบัติตำม 

กฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
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 ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือน�ำเสนอ 

ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ 

นำงสำวรุง้นภำ เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขท่ี 3516 หรอืนำงสำวพิมพ์ใจ มำนติขจรกิจ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนำงสำว

สุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5872 ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)074

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระทั้งหมด เพื่อให้กำรท�ำหนำ้ที่เป็นอิสระอยำ่งแท้จริง จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

 1. นำยประกอบ วิศิษฐก์จิกำร  กรรมกำรอสิระและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 2.  นอ.พญ. อิศรญำ สุขเจริญ   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 3.  นำยปฐม อินทโรดม*       กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
	 *	นายปฐม	อินทโรดม	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 แทนนายนฤตม์	เทอดสถีรศักดิ์	ที่ลาออกไปเมื่อวันที่	1	กันยายน	2560	โดยมีผลตั้งแต่วันที	่9	พฤศจิกายน	2560	เป็นต้นไป	

 ในปี 2560 ที่ผำ่นมำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทุกท่ำนได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรเข้ำร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

เพ่ือใช้ในกำรพิจำรณำสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้จดักำรประชมุ

เพ่ือพิจำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยอย่ำงรอบคอบ ระมดัระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค�ำนงึถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติตำมหลัก

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีกำรพิจำรณำในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้

 1.การสรรหากรรมการ

 พจิำรณำสรรหำบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมำะสมตำมข้อก�ำหนดในกฎหมำย และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมข้อก�ำหนด

ของบริษัท โดยมีกำรก�ำหนดวิธีกำรสรรหำกรรมกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีควำมสอดคล้องตำมโครงสร้ำงของ

บริษัท ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้มีกำรเปิดช่วงเวลำของกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร แต่เนื่องจำกไม่มีผู้ถือหุ้นรำยย่อย

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดังน้ัน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

จึงเสนอให้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระประจ�ำปี 2560 กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง โดย

ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสำมญัประจ�ำปี 2560 มมีตอินมุติัแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ตำมทีเ่สนอ และสรรหำกรรมกำรทดแทนกรรมกำร

ที่ลำออกระหว่ำงปี โดยค่ำตอบแทนและระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่งคงเหลือเท่ำกับกรรมกำรเดิมที่ลำออก

 2.การพิจารณาค่าตอบแทน

 พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยและ 

ผลกำรปฏิบตังิำน ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษทั ปัจจยัท่ีอำจมผีลกระทบต่อธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวมค่ำตอบแทน

ต้องอยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมและเพียงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษำกรรมกำรท่ีมคีณุภำพไว้ ท้ังน้ี ได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมบริษัท

เพ่ือพิจำรณำและน�ำเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำปี 2560 เพ่ือขออนุมัติ พร้อมเปิดเผยค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรของบรษิทั มท้ัีงหมด 8 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 2 ท่ำน 

กรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำร 6 ทำ่น ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ 4 คน ในปี 2560 กรรมกำรได้รับคำ่ตอบแทนตำมที่แสดง

ไว้ในหัวข้อเรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร  ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเห็นว่ำจ�ำนวน

คณะกรรมกำรและค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลัก

เกณฑ์ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบด้วยแล้ว 

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)076

ควำมเห็น 
  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทั เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) (บรษิทัฯ) ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

  ข้ำพเจำ้ เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส

เงนิสด ส�ำหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบรษิทั  เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค    

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทั ฯ 

ตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชพีบญัชท่ีีก�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ

งบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมท่ีระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ

หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจำ้ได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 
  เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรบังวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรือ่งเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบ           

งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจำ้ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวม

วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพ่ือตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

  เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ 
  เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินท่ีมีสำระส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้รวม 

รวมถึงลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรำยได้หลำยประเภท ดังน้ัน ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญกับ                           

กำรตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้

  ข้ำพเจำ้ได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯโดยกำร

  • ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดย

กำรสอบถำมผูร้บัผดิชอบ ท�ำควำมเข้ำใจ และสุม่เลอืกตัวอย่ำงเพ่ือทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบรษัิทฯออกแบบไว้

  • สุม่ตวัอย่ำงสญัญำบรกิำรและรำยกำรขำยระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลำบัญช ีเพ่ือตรวจสอบกำรเกิดขึน้จรงิ

ของรำยกำรและควำมถกูต้องของกำรบนัทกึรำยกำรว่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบแุละสอดคล้องกับนโยบำยกำรรบัรูร้ำยได้

ของบริษัทฯ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
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  • สอบทำนใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี  

  •  วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อยเพ่ือตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดข้ึนของรำยกำร

ตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบำยกำรบัญชีและรำยละเอียดเกี่ยวกับภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีไว้ในหมำยเหตุประกอบ             

งบกำรเงินข้อ 4.13 และข้อ 20 ตำมล�ำดับ โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะสำมำรถรับรู้รำยกำรได้เมื่อมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯ จะมกี�ำไรทำงภำษเีพียงพอทีจ่ะน�ำสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชมีำใช้ประโยชน์

ในอนำคตได้ ซึ่งกำรพิจำรณำว่ำบริษัทฯ จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวหรือผลขำดทุน

ทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรค่อนข้ำงมำกในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจและประมำณกำร

ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนตำมแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังน้ัน จึงมีควำมเสี่ยงเก่ียวกับมูลค่ำสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  ข้ำพเจ้ำได้ประเมินประมำณกำรก�ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบข้อมูลที่จ�ำเป็นและข้อสมมติทำงด้ำน

เศรษฐกิจท่ีส�ำคัญท่ีใช้ในกำรจัดท�ำประมำณกำรดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลภำยในของบริษัทฯ โดยข้ำพเจ้ำ

ได้ให้ควำมส�ำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับกำรเติบโตของรำยได้และอัตรำก�ำไรขั้นต้น นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำ

ได้เปรยีบเทียบประมำณกำรก�ำไรทำงภำษใีนอดตีกับก�ำไรทำงภำษทีีเ่กิดขึน้จรงิเพ่ือประเมนิกำรใช้ดลุยพินิจของฝ่ำยบรหิำร

ในกำรประมำณกำรก�ำไรทำงภำษดีงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณประมำณกำรก�ำไรทำงภำษใีนอนำคตตำมข้อมลู

และข้อสมมติดังกลำ่วข้ำงต้น

ข้อมูลอื่น 

  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันท่ีใน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้

ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นน้ันมี

ควำมขดัแย้งท่ีมสีำระส�ำคญักับงบกำรเงนิหรือกับควำมรูท่ี้ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรอืไม่ หรอืปรำกฏว่ำข้อมลู

อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

  เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ขำ้พเจำ้จะสื่อสำรเรื่องดังกลำ่วให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำร

แก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
  ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน                   

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำ

งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

  ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

กำรเปิดเผยเร่ืองทีเ่ก่ียวกับกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งในกรณีทีม่เีรือ่งดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักจิกำรทีด่�ำเนนิงำน

ต่อเนือ่ง เว้นแต่ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัฯ หรอืหยุดด�ำเนนิงำนหรอืไม่สำมำรถด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งอีกต่อไปได้

  ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
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ควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอรำยงำน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจำ้อยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระ

ส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อ

กำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

  ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเย่ียง                      

ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

  • ระบแุละประเมนิควำมเสีย่งท่ีอำจมกีำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิ ไม่ว่ำจะเกดิ

จำกกำรทจุริตหรอืข้อผดิพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และได้

หลกัฐำนกำรสอบบญัชท่ีีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่งท่ีไม่พบข้อมลูท่ี

ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งท่ีเกิดจำกข้อผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทจุรติ

อำจเก่ียวกับกำรสมรูร่้วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตำม

ข้อเทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

  • ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ

ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมปีระสทิธิผลของกำรควบคมุภำยใน

ของบริษัทฯ

  • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี

และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องท่ีผู้บริหำรจัดท�ำ

  • สรปุเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชสี�ำหรบักิจกำรทีด่�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้รหิำร และสรปุจำก

หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำ

มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผย

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงนิ หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ข้อสรปุของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวันทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

  • ประเมนิกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน

ประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

  ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ

ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุม

ภำยในหำกขำ้พเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ

  ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรบัรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกับดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับ

ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำ

เชือ่ว่ำมเีหตผุลท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ข้ำพเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ
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  จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีสุด

ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้                 

ในรำยงำนของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรอืในสถำนกำรณ์

ทีย่ำกท่ีจะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรือ่งดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถ

คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำก

กำรสื่อสำรดังกล่ำว

  ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ชยพลศุภเศรษฐนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3972

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2561
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สนิทรพัย์ 
สนิทรพัย์หมนุเวียน

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 เงนิลงทนุชัว่คราว

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ่ื้น 

 สนิค้าคงเหลอื

 ต้นทนุบรกิารรอตัดจ่าย 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่

 รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีบ

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�าประกนั

 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ภาษเีงนิได้ถกูหกั ณ ทีจ่่าย 

 เงนิมัดจ�า

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี

 รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 

รวมสนิทรพัย์

7

8

6.9

10

11

12

13

14

20

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

11,500,000

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

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมนุเวยีน 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

  ภายในหนึ่งปี 

 หนีสิ้นหมนุเวียนอืน่ 

 รวมหนีส้นิหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึง

  ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน

รวมหน้ีสนิ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

 ทนุเรือนหุน้

 ทุนจดทะเบียน

     • หุน้สามญั 466,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท

 ทนุออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมลูค่าแล้ว

     • หุน้สามญั 466,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั

 ก�าไรสะสม (ขาดทนุ)

  จดัสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย

  ขาดทนุสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

6, 15

16

16

17

18

16,962,404

331,757

4,235,280

21,529,441

15,649,618

- 

7,250,152

22,899,770

1,442,909

6,346,325

7,789,234 

29,318,675

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

-

5,640,503 

5,640,503

28,540,273

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)082

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

 ก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั-

       สทุธจิากภาษีเงินได้

การด�าเนนิทีย่กเลกิ 

 ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่จากการด�าเนนิงานท่ียกเลิก

 ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรต่อหุน้ 

 ก�าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐาน

 ก�าไรส�าหรับปี

บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559

(หน่วย:บาท)

ก�าไรขาดทนุ :

การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

รายได้

 รายได้จากการให้บรกิาร

 รายได้จากการขาย 

 ดอกเบีย้รบั

 รายได้อืน่

 รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทนุขายและบริการ

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

 รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้

ก�าไรส�าหรบัปีจากการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

155,742,331

5,527,462

516,806

892,078

162,678,677

169,564,550

7,274,594

412,854

1,091,857

178,343,855

20

23

23

22

121,050,893

971,831

37,797,341

159,820,065

2,858,612

129,661,587

1,229,423

40,884,694

171,775,704

6,568,151

-

2,155,006

(3,812,094) 

1,850,042

- 668,325

(99,430) 2,323,565

0.005 0.004

2,055,576 4,841,932

( 86,650)

2,771,962

(616,956)

2,155,006

(101,040)

6,467,111

(804,975)

5,662,136

การด�าเนนิงานทีย่กเลกิ

 ขาดทนุส�าหรับปีจากการด�าเนนิงานท่ียกเลกิ

 ก�าไรส�าหรบัปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก 

และช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว - 

ส�ารองตาม 
กฎหมาย

ยงัไม่ได้จดัสรร 
ก�าไร (ขาดทุน)

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)

(หน่วย:บาท)

116,500,000

-

- 

- 

116,500,000

11,650,000

-

- 

- 

11,650,000

(15,451,553)

1,850,042

2,991,890

4,841,932

(10,609,621)

196,163,124

1,850,042

2,991,890

4,841,932

201,005,056

83,464,677

-

- 

- 

83,464,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559

 ก�าไรส�าหรบัปี

 ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี 

 ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560

 ก�าไรส�าหรบัปี

 ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี

 ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

116,500,000

- 

- 

- 

116,500,000

83,464,677

- 

- 

- 

83,464,677

11,650,000

- 

- 

- 

11,650,000

(10,609,621)

2,155,006

(99,430)

2,055,576

(8,554,045)

201,005,056

2,155,006

(99,430)

2,055,576

203,060,632

รวม



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)084

บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

2560 2559

(หน่วย:บาท)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด�าเนนิงาน

 ก�าไรก่อนภาษีจากการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

 ขาดทนุก่อนภาษีจากการด�าเนนิงานท่ียกเลกิ (หมายเหต ุ23)

 ก�าไรก่อนภาษเีงินได้

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษเีป็นเงินสดรบั (จ่าย)

 จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

 ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 หนีส้งสยัจะสญู

 โอนกลบัการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธท่ีิจะได้รบั

 ตดัจ�าหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์

 ขาดทนุจากการตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน

 ตดัจ�าหน่ายภาษีเงนิได้หัก ณ ทีจ่่าย

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ดอกเบีย้จ่าย

 ดอกเบีย้รบั

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสินด�าเนินงาน

สนิทรพัย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ่ื้น

 สนิค้าคงเหลอื

 ต้นทนุบรกิารรอตัดจ่าย

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน่

 สนิทรัพย์อืน่

หนีสิ้นด�าเนนิงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น

 หนีสิ้นอืน่

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

เงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนนิงาน

 เงนิสดรบัจากการขอคืนภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่่าย

 จ่ายภาษเีงินได้

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด�าเนนิงาน

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

40,964,333

832,707 

(9,529,686)

1,718,852

(152,000)

1,312,786

(3,014,872)

(233,167) 

57,000,660

5,439,687

(3,863,895)

58,576,452

9,521,447

39,560

(793,371)

40,532,699

(48,449)

(843,441)

157

-

1,499,071

-

(412,854)

51,169,216

(17,380,847)

1,566,535

(39,458,739)

(1,538,993)

-

(8,915,533)

(1,479,667)

(1,277,969)

(17,315,997)

-

(2,969,927)

(20,285,924)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559

(หน่วย:บาท)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

 เงนิฝากประจ�าเพิม่ขึน้

 ซ้ือหน่วยลงทนุ 

 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�าประกนัลดลง (เพิม่ขึน้)

 ซ้ืออุปกรณ์

 ซ้ือสินทรพัย์ไม่มตัีวตน

 เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์

 ดอกเบีย้รบั

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

 จ่ายช�าระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ

 จ่ายดอกเบีย้

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหต ุ7)

ข้อมลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 

 ก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั

 ซ้ือยานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ

(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

-

บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)086

บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1ข้อมูลของบริษัทฯ

  บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือ กำรจัดงำนนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงกำรตลำดทุกประเภท กำรผลิตและจ�ำหน่ำยหนังสือเก่ียวกับ

ข้อมลูสำรสนเทศ รบัโฆษณำ ทีอ่ยู่ตำมทีจ่ดทะเบยีนของบริษทัฯอยู่ที ่99/16-20 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

 1.2การด�าเนินงานที่ยกเลิก

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติให้หยุดกำรด�ำเนินงำนผลิตรำยกำรและ

กำรให้โฆษณำทำงโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ

ผู ้บริโภคและกำรแข่งขันท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้รำยได้ของบริษัทฯจำกส่วนงำนดังกล่ำวลดลง ซึ่งไม่เพียงพอกับต้นทุน

ในกำรด�ำเนินงำน ในระหว่ำงปี 2559 รำยได้จำกธุรกิจดังกล่ำวมีจ�ำนวน 7 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 3.78 

ของรำยได้รวม

2. เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน
  งบกำรเงินน้ีจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

  งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำ

อังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี

  งบกำรเงินน้ีได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯ ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง

หรือจดัให้มข้ึีนเพ่ือให้มเีน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุ

ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตคีวำมและกำรให้แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชกัีบผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินดังกลำ่วมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

  ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะ

เวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้

มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ

อธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

  ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระ

ส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ
 4.1การรับรู้รายได้

  รายได้จากการขายสินค้า

  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของ

สินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่ม ส�ำหรับสินคำ้

ที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

  รายได้ค่าสมาชิกนิตยสาร

  คำ่สมำชิกนิตยสำรรับรู้เป็นรำยได้โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรเป็นสมำชิก

  รายได้ค่าบริการ

  รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน 

  รำยได้จำกกำรให้บริกำรโฆษณำรับรู้เมื่อให้บริกำรเสร็จสิ้น ซึ่งตำมปกติกำรให้บริกำรจะถือว่ำเสร็จสิ้นลงเมื่อสื่อ

โฆษณำได้เผยแพร่

  รำยได้จำกกำรจัดนิทรรศกำรและสัมมนำรับรู้เมื่อมีกำรจัดงำนแล้ว

  รายได้ค่าเช่า

  รำยได้จำกค่ำเช่ำอุปกรณ์จะบันทึกเป็นรำยได้ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำ

  ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

 4.2เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภำพคล่องสงู 

ซึ่งถึงก�ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

 4.3ลูกหนี้การค้า

  ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รบั บรษิทัฯบนัทกึค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทุน

โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ

กำรวิเครำะห์อำยุหนี้

 4.4สินค้าคงเหลือ

  สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ

 4.5ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำร

ด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

  ค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี

   อำคำร -     20   ปี

   ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5,10  ปี

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -   3, 5 ปี

   อุปกรณ์ส�ำนักงำนและเครื่องตกแต่ง -       5   ปี

   เครื่องมือและอุปกรณ์ -       3   ปี

   ยำนพำหนะ -       5   ปี



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)088

  ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง

  บรษิทัฯตดัรำยกำรท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ ออกจำกบญัช ีเมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะไม่ได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์

จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

 4.6สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

  บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรคร้ังแรก 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ของสนิทรพัย์นัน้

  บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์

เชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัย์น้ัน และจะประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ดังกล่ำวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ 

บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ�ำหน่ำยของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทกุสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย 

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัด มีดังนี้ 

   อายุการให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3, 5   ปี

  หลักสูตรอบรมออนไลน์     3 ปี

 4.7รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อมซึง่ท�ำให้มอีทิธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิำรส�ำคัญ กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ ทีม่อี�ำนำจ

ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 4.8สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น

สัญญำเช่ำกำรเงนิ สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปัจจบุนั

สทุธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ ภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ

จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจำ่ยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเชำ่ สินทรัพย์

ที่ได้มำตำมสัญญำเชำ่กำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

  สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ

ผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือ

ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเชำ่

 4.9เงินตราต่างประเทศ

  บริษัทฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 

  รำยกำรท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรำยกำร สนิทรพัย์และ

หน้ีสนิทีเ่ป็นตัวเงนิซึง่อยู่ในสกุลต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

  ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
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 4.10การด้อยค่าของสินทรัพย์

   ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์หรอืสนิทรพัย์

ไม่มีตัวตนอื่นหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้

รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้น้ีมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนหมำยถึงมลูค่ำยุติธรรม

หักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำร

ใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็น

มลูค่ำปัจจบุนัโดยใช้อตัรำคดิลดก่อนภำษท่ีีสะท้อนถึงกำรประเมนิควำมเสีย่งในสภำพตลำดปัจจบุนัของเงินสดตำมระยะ

เวลำและควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะของสนิทรพัย์ทีก่�ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมหักต้นทุนในกำรขำย 

บริษัทฯใช้แบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้

มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจใน

กำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน

   บริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 4.11ผลประโยชน์พนักงาน

   ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

   บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

   ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	

   • โครงกำรสมทบเงิน

   บริษัทฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและ

เงินท่ีบริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ

เงินที่บริษัทฯจำ่ยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

   • โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

   บริษัทฯ มีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่งบริษัทฯ

ถือวำ่เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

   บริษัทฯ ค�ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

   ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์

หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 4.12ประมาณการหนี้สิน

   บรษิทัฯ จะบนัทกึประมำณกำรหน้ีสนิไว้ในบัญชเีมือ่ภำระผกูพันซึง่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว 

และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภำระผูกพันน้ัน

และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อยำ่งน่ำเชื่อถือ

 4.13ภาษีเงินได้

   ภำษเีงนิได้ประกอบด้วยภำษเีงินได้ปัจจบุนัและภำษเีงินได้รอกำรตัดบญัชี

   ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั

   บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยค�ำนวณ

จำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   บริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ

หนีส้นิ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

   บริษทัฯ รบัรู้หน้ีสนิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทุีกรำยกำร แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำที่

มีควำมเปน็ไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีบ่รษิัทฯจะมกี�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวทีใ่ช้

หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและ

จะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอ

ต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

   บริษทัฯจะบนัทึกภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษท่ีีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับรำยกำร

ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

   มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจำ่ยเพื่อโอนหนี้สิน

ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันท่ีวัดมูลค่ำ 

บริษัทฯ ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง

ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ

จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูล

ที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด

    ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงิน

แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

   ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

            ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

            ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

   ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดบัชัน้ของมลูค่ำ

ยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
   ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี ส่งผลกระทบต่อ

จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไป

จำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

   ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ท่ีคงค้ำง

และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง 

ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลคำ่ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษี

ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำก

ผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนน้ัน ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชเีป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษทีีค่ำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

  หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรน้ัน เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ 

และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
  ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันสรุปได้ดังน้ี

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ�ำกัด
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ำกัด
บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท เอเน็ต จ�ำกัด
บริษัท เอ.อำร์. แอ็คเคำนติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษัท เออำร์ไอที จ�ำกัด
บริษัท ดี แอนด์ บี  (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ�ำกัด
บริษัท ไบโอบอร์น จ�ำกัด
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด
บริษัท เอสพีวีไอ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท บำงกอกสหประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท สยำมสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
Keppel Communication Pte. Ltd.

ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น / กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรร่วมกัน
บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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  ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส�ำคัญกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมทีต่กลงกันระหว่ำงบรษิทัฯและบุคคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่ำนัน้โดยสำมำรถสรปุได้ดงัน้ี  

                  (หน่วย:ล้านบาท)

  ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
             (หน่วย:พันบาท)

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีคำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร 

 และผู้บริหำร ดังนี้        (หน่วย:พันบาท)

นโยบายการก�าหนดราคา2560

2560

2560

2559

2559

2559

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้

 ขำยสินค้ำ
 รำยได้ค่ำโฆษณำ
 รำยได้จำกงำนแสดงสินคำ้
 รำยได้บริกำรอื่น
 
 ค่าใช้จ่าย

 ซื้อสินค้ำ
 ค่ำโฆษณำและกิจกรรมทำงกำรตลำด
 ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต
 ค่ำบริหำร
 ค่ำบริกำรโปรแกรมบัญชี
 ค่ำบริกำรอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 รวม

ต้นทนุบวกก�ำไรส่วนเพิม่
รำคำตลำด
รำคำตลำด
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิม่

รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตลำด
ตำมที่ตกลงร่วมกัน
ตำมที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิม่

3
8

15
3

1
1
1
2
1
2

10,194

2,039

12,366

323

12,689

12,211

209

12,420

7,559

2,882

2
9

13
3

1
1
1
2
1
2
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  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.38 ถึง 1.10 

ต่อปี (2559 : ร้อยละ 0.38 ถึง 1.10 ต่อปี)

2560

2560

2559

2559

 เงินสด

 เงินฝากธนาคาร  
 รวม

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

  ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

  ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน

 รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

  ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

  ค้างช�าระ

   ไม่เกิน 3 เดือน

   6 - 12 เดือน

   มากกว่า 12 เดือน

  รวม
  หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
 ลูกหนี้อื่น  
 รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

 รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

 เงินทดรองจ่ายพนักงาน

 อื่นๆ

 รวมลูกหนี้อื่น 
 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
 

130

100,391 

100,521

8,590

1,204

9,794

19,148

2,477

57

671

22,353
(728)

21,625
31,419

400

4,890

8,554

70

1,420

15,335
46,754

1,447

6,434

10,467

726

2,242

21,316
87,717

48,900

11,389

53

671

61,013
(724)

60,289
66,401

6,045

67

6,112

135

44,194

44,329

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

8. เงินลงทุนชั่วครำว
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯมเีงนิฝำกประจ�ำทีม่ีอำยเุกนิ 3 เดอืน เปน็จ�ำนวน 0.9 ล้ำนบำท (2559: 0.3 ล้ำน

บำท) โดยมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี)

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
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รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

256025602560 255925592559

 สินค้าส�าเร็จรูป

 งานระหว่างท�า  
 รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2559

 ซื้อเพิ่ม

 จ�าหน่าย

 ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2559

 ซื้อเพิ่ม

 จ�าหน่าย

 ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

  ส่วนที่จ�าหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

  ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย  

31 ธันวาคม 2559

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

  ส่วนที่จ�าหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ

  ส่วนที่ตัดจ�าหน่าย 

31 ธันวาคม 2560

10. สนิค้ำคงเหลือ (หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

ราคาทุน

41,074

-

-

-

41,074

- 

-

-

41,074

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ที่ดิน

10,000

-

-

-

10,000

- 

-

-

10,000

7,918

500

-

-

8,418

500

-

-

8,918

อาคาร

8,981

-

-

-

8,981

2,990 

(3,311)

-

8,660

8,616

181

-

-

8,797

286

(3,311)

-

5,772

ยาน
พาหนะ

130,451

1,779

(25,225)

(263)

106,742

4,093

(4,858)

(6)

105,971

64,033

4,518

(10,096)

(240)

58,215

3,345

(4,850)

(6)

56,704

รวม

14,810

608

-

-

15,418

- 

(216)

-

15,202

13,143

191

-

-

13,334

225

(216)

-

13,343

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

21,868

734

(786)

(109)

21,707

931 

(1,117)

(6)

21,515

18,989

1,891

(775)

(108)

19,997

1,343

(1,117)

(6)

20,217

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

9,419

437

(140)

(154)

9,562

172

(14)

-

9,520

6,912

1,025

(136)

(132)

7,669

991

(206)

-

8,454

อุปกรณ์ 
ส�านักงานและ
เครื่องตกแต่ง

24,299

-

(24,299)

-

-

-

-

-

-

8,455

730

(9,185)

-

-

-

-

-

-

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

785

136

921

196

136

332

229

99

328

(589)

-

(589)

1,655

99

1,754

(1,426)

-

(1,426)

  ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษิทัฯ บนัทึกกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมลูค่ำสทุธิทีจ่ะได้รบัจ�ำนวน  0.1  

ล้ำนบำท (2559 : 0.4 ลำ้นบำท)  และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลคำ่สินค้ำคงเหลือจ�ำนวน 0.9 ลำ้นบำท (2559 : 1.2 

ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

11. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน
  31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินฝำกประจ�ำที่มีภำระค�้ำประกันมีรำยละเอียดดังนี้

  • เงินฝำกประจ�ำ 12 เดือน จ�ำนวน 6.0 ล้ำนบำท (2559 : 6.0 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงิน

เบิกเกินบัญชีธนำคำรที่บริษัทฯ ได้รับจ�ำนวน 5.0 ลำ้นบำท และวงเงินหนังสือค�้ำประกันธนำคำรจ�ำนวน 20.0 ล้ำนบำท

  • เงนิฝำกประจ�ำ 6 เดอืน จ�ำนวน 0.5 ล้ำนบำท (2559 : 1.0 ล้ำนบำท) และเงินฝำกออมทรพัย์จ�ำนวน 5.0 ล้ำนบำท 

(2559 : 5.4 ลำ้นบำท) ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันกำรออกหนังสือค�้ำประกันที่ธนำคำรออกในนำมบริษัทฯ

12. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
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ราคาทุน
1 มกราคม 2559

 ซื้อเพิ่ม

 จ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2559

 ซื้อเพิ่ม

 จ�าหน่าย

 โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2560

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
1 มกราคม 2559

 ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี

 ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2559

 ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี

 ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี
2559

2560

  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 บรษิทัฯมยีำนพำหนะซึง่ได้มำภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมมีลูค่ำสทุธิตำมบญัชี

เป็นจ�ำนวนประมำณ 2.9 ล้ำนบำท (2559: ไม่มี)

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดคำ่เสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลคำ่ตำม

บัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 43.0 ล้ำนบำท (2559: 42.6 ล้ำนบำท)

  วันที่ 22 มกรำคม 2559 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำขำยอุปกรณ์กับคู่สัญญำ 2 รำย โดยมีก�ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์

จ�ำนวน 0.8 ล้ำนบำท 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
2559 (จ�านวน 1.0 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2560 (จ�านวนทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

(หน่วย:พันบาท)

41,074

41,074

ที่ดิน

1,582

1,082

อาคาร

184

2,888

ยาน
พาหนะ

48,527

49,267

4,518

3,345

รวม

2,084

1,859

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

1,710

1,298

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

1,893

1,066

อุปกรณ์ 
ส�านักงานและ
เครื่องตกแต่ง

-

-

เครื่องมือ
และอุปกรณ์

(หน่วย:พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ รวม

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์ 

ระหว่างพัฒนา

25,874

380

(1,708)

24,546

5

(11)

-

24,540

13,523

5,003

(1,708)

16,818

4,523

(11)

21,330

7,728

3,210

-

-

-

-

-

-

690

690

-

-

-

-

58

-

58

-

632

-

-

-

-

1,689

-

(690)

999

-

-

-

-

-

-

-

-

999

25,874

380

(1,708)

24,546

1,694

(11)

-

26,229

13,523

5,003

(1,708)

16,818

4,581

(11)

21,388 

7,728

4,841

5,003

4,581
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  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ 

รำคำทุนของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ  11.6 ลำ้นบำท (2559 : 10.4 ลำ้นบำท)

14. ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย

  บรษิทัฯ ได้ด�ำเนินกำรขอคนืภำษเีงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยข้ำงต้นจำกกรมสรรพำกร อย่ำงไรก็ตำม มลูค่ำทีจ่ะได้รบัคนื

ขึ้นอยู่กับผลกำรตรวจสอบภำษีโดยเจ้ำหน้ำท่ีกรมสรรพำกร ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำบริษัทฯจะได้รับคืนเงินภำษีดังกล่ำว

ทั้งจ�ำนวนในอนำคต

  เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2560 บริษัทฯ ได้รับคืนภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยของปี 2557 จ�ำนวน 5.4 ลำ้นบำท

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

  บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ำยำนพำหนะ ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี

ก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 5 ปี

  บริษัทฯ มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

2560

2560

2560

2559

2559

2559

 ปี 2557

 ปี 2558 

 ปี 2559

 ปี 2560  

 รวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย

รวม

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

-
4,227

2,970

3,864

11,061

2,039

7,213

-

7,710

16,962

2,052

(277)

1,775

(332)

1,443

2,470

5,475

412

7,293

15,650

-

-

-

-

-

5,440
4,227

2,970

-

12,637

16. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

432 

(100)

332

1,620

(177)

1,443

2,052

(277)

1,775

(หน่วย:พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เกิน 1 ปี 1-4 ปี รวม
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(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

2560

2560

2560 
(ร้อยละต่อปี)

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวลดลง 
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อส�ารอง

(พันบาท)

ผลกระทบต่อส�ารอง

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2560

2559 
(ร้อยละต่อปี)

2559

2559

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

    ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย :

       ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

       ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

       ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ต้นทุนบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายทีร่บัรู้ในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

อัตราคิดลด

อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

5,641

677

137

232

582

814

1

1

10

1

1

10

(558)

686

(229)

635

(612)

257

2.4

3.5 - 6.0

0 - 25.0

2.4

3.5 - 6.0

0 - 25.0

1,116

383

1,499

124

-

-

(233)

6,346

(1,537)

786

(2,988)

(1,278)

5,641

9,159

1,082

417

17. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
  จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ณ วันที่

31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรดังต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

  บริษัทฯ คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจ�ำนวนประมำณ 1 ลำ้น

บำท (2559 : ไม่มี)

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ

บริษัทฯประมำณ 12 ปี (2559 : 12 ปี)

  สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

  ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว

ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังน้ี
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31 ธันวาคม 2559

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

1

1

10

1

1

10

(522)

581

(248)

597

(519)

276

18. ส�ำรองตำมกฎหมำย
  ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไร

สทุธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปี หกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี 

จนกว่ำทุนส�ำรองน้ีจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไป

จ่ำยเงินปันผลได้

  ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

19.  ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
  รำยกำรค่ำใช้จำ่ยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ 

  รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงผลประโยชน์ภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีท่ีใช้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

20. ภำษีเงินได้ 
  ภำษีเงินได้ของบริษัทฯส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ต้นทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

45

90

8

2

48

108

10

2

(หน่วย:พันบาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

    ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

 การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

617

-

617

-

617

617

805

(981)

(176)

-

(176)

(176)

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวลดลง 
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อส�ารอง

(พันบาท)

ผลกระทบต่อส�ารอง

(พันบาท)
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  จ�ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

  ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปน้ี

(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

2560

2560

2560

2559

2559

2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ :

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รวม

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก :

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัยภัย

 - การด�าเนินงานต่อเนื่อง

 -  การด�าเนินงานที่ยกเลิก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

    ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   ผลขาดทุนทางภาษี

   รวม

2,772

ร้อยละ 20

554

200

(137)

63 

617

(25)

-

146

118

1,269

3,502

5,035

145

285

1,128

4,069

5,627

581

167

1,674

ร้อยละ 20

335

168

(679)

(511)

(176)

21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน
  บรษิทัฯได้รบัสทิธิพิเศษทำงภำษจีำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุส�ำหรบักิจกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise 

software, Digital content และ Embedded Software ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 2911(7)/2555 เมื่อวันที่ 20 

ธันวำคม 2555 ภำยใต้เงื่อนไขท่ีก�ำหนดบำงประกำร บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

ส�ำหรับก�ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ

กิจกำรนั้น (วันที่ 8 ตุลำคม 2556)

  ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 1.1 ล้ำนบำท

(2559 : 0.1 ลำ้นบำท)

22. ก�ำไรต่อหุ้น
  ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

  ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)0100

2560 2559

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�าหนัก (พันหุ้น)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ หุ้น)

กิจกรรมด�าเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานที่ยกเลิก

รายได้

 รายได้จากการให้บริการ

 รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขายและบริการ

 ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 รวมค่าใช้จ่าย

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้

ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรต่อหุ้น :

 ขาดทุนต่อหุ้นส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุ้น)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษเีงนิได้

2,155

466,000

0.005

1,850

466,000

0.004

(2,899)

(382)

-

(3,281)

7,163

7,163

10,134

96

1,726

11,956

(4,793)

981

(3,812)

(0.008)

668

23. ผลกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้หยุดกำรด�ำเนินงำนผลิตรำยกำร

และกำรให้โฆษณำทำงโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560 เป็นต้นไป ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ข้อ 1.2

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ จัดประเภทผลกำรด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงำนด�ำเนินงำน

ดังกล่ำวเป็นส่วนงำนที่ยกเลิกในงบกำรเงิน

  ขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบาท)

(หน่วย:พันบาท)

2559

2559

  กระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิกส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีดังต่อไปนี้
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รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก

 รายได้ระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 รายได้อื่น

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

33,784

342

34,126

2,471

161,270

-

161,270

1,450

(87)

1,409

2,772

(617)

2,155

81,092

-

81,092

(3,931)

46,394

25

46,419

2,910

161,270

367

161,637

1,450

-

(367)

(367)

-

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
  ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน

กำรด�ำเนนิงำนได้รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กับส่วนงำนและประเมนิ

ผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 

  เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และ

บริกำร บริษัทฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

 • สื่อและคอนเทนต์ 

 • จัดนิทรรศกำร 

 • บริกำรดิจิทัล 

  ในระหว่ำงปี 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งของส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำน ยกเว้น 

กำรหยุดด�ำเนินงำนผลิตรำยกำรและกำรให้โฆษณำทำงโทรทัศน์ในปี 2559 ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำร

เงินข้อ 1.2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงำนสื่อดิจิทัล

  บริษัทฯไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

  ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนนิงำนและสนิทรพัย์รวม ซึง่วัดมลูค่ำโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับทีใ่ช้ใน

กำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรัพย์รวมในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ บริหำรงำนด้ำนกำร

จัดหำเงิน (ประกอบด้วย ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน และรำยได้ทำงกำรเงิน) และภำษีเงินได้ของบริษัทฯ โดยไม่มีกำรปันส่วน

ให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

  กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับ

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก

  ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย:พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สื่อและ
คอนเทนต์

การตัดบัญชี 
รายการระหว่างกัน

จัดนิทรรศการ บริการดิจิทัล รวมส่วนงาน รวม



รำยงำนประจ�ำปี 2560
บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)0102

รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก

 รายได้ระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 รายได้อื่น

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ผลการด�าเนินงานที่ยกเลิก

 ขาดทนุจากการด�าเนนิงานท่ียกเลิก

ก�าไรส�าหรับปี

36,232

695

36,927

2,673

176,839

-

176,839

5,063

(101)

1,505

6,467

(805)

5,662

(3,812)

1,850

105,606

-

105,606

(1,904)

35,001

70

35,071

4,294

176,839

765

177,604

5,063

-

(765)

(765)

-

(หน่วย:พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สื่อและ
คอนเทนต์

การตัดบัญชี 
รายการระหว่างกัน

จัดนิทรรศการ บริการดิจิทัล รวมส่วนงาน รวม

  บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้น รำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน

จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

  ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ�ำนวน 4 รำย โดยมรีำยไดจ้�ำนวน 7 ล้ำนบำท จำกสว่นงำนบรกิำร

ดิจิทัล และ 31 ล้ำนบำท จำกส่วนงำนนิทรรศกำร (2559 : รำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวน 1 รำย โดยมีรำยได้จ�ำนวน 

27 ลำ้นบำท จำกส่วนงำนนิทรรศกำร)

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
  บริษทัฯ และพนักงำนบริษทัฯ ได้ร่วมกันจดัต้ังกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

เงินกองทุนและผลประโยชน์จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ด้วยกองทุนของบริษัทฯ 

  ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จำ่ยจ�ำนวน 1.1 ลำ้นบำท (2559 : 1.1 ลำ้นบำท)

26. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
  26.1ภาระผกูพนัเก่ียวกับสญัญาเช่าด�าเนินงานและสญัญาบรกิาร

  บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่อำคำรคลังสินค้ำ ยำนพำหนะและสัญญำบริกำร 

อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 5 ปี และสัญญำดังกลำ่วเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจำ่ยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำ

ด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

จ่ายช�าระ

   ภายใน 1 ปี

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย:ล้านบาท)

25592560

7.6

0.6

6.6

0.5
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  26.2การค�า้ประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ เหลืออยู่จ�ำนวน

0.2 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ค�้ำประกันกำรย่ืนซองประกวดรำคำ (2559 : หนังสือค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำจ�ำนวน 0.3 ล้ำนบำท)

27. เครื่องมือทำงกำรเงิน
  27.1นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ ตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร

และกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหน้ีอืน่ เงินฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชือ่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ ฝ่ำยบรหิำรควบคุมควำมเสีย่งน้ี 

โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม

เสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯ 

มีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ อำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือ

มูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีส�ำคัญอนัเก่ียวเน่ืองกับเงนิฝำกสถำบนักำรเงินทีม่ดีอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม 

เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ี

ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่ำ 

  สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน

ทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่

มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินลงทุนชั่วคราว

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี 1-5 ปี

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด

ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

0.9

-

6.5

-

0.3

-

-

-

-

-

1.4

100.4

-

-

5.0

-

-

0.1

-

46.8

-

17.0

-

0.38 - 1.10

0.90 - 1.00

    -

0.38 - 1.00

    -

     6.17
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สินทรัพย์ทางการเงิน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินลงทุนชั่วคราว

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด

ไม่มี 
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

0.3

-

7.0

-

44.2

-

-

5.4

-

0.1

-

87.7

-

15.6

0.38 - 1.10

0.90 - 1.15

     -

0.38 - 1.15

     -

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บริษัทฯ พิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ เนื่องจำกธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศมีจ�ำนวนน้อยและไม่มีนัยส�ำคัญต่องบกำรเงิน จึงไม่ได้มีกำรพิจำรณำท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้

  27.2มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียง

กับอตัรำดอกเบีย้ในตลำด บรษิทัฯ จงึประมำณมลูค่ำยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใกล้เคยีงกับมลูค่ำตำมบญัชทีีแ่สดง

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
  วัตถุประสงค์ในกำรบรหิำรจดักำรทุนท่ีส�ำคัญของบรษิทัฯ คือกำรจดัให้มซีึง่โครงสร้ำงทนุทีเ่หมำะสมเพ่ือสนับสนุน

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ

มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.14:1 (2559 : 0.14:1) 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
  งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
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The Company

Financial Position
 • Current Assets 
 • Total Assets
 • Current Liabilities 
 • Total Liabilities 
 •  Shareholders’ Equity 
 •  Registered and Paid-up Capital  
 

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)  
 

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) 
 

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)

2559 25582017 2016 2015

150.48 142.63 134.59 
232.38 229.55 238.62 
  21.53 22.90 33.29
  29.32 28.54 42.45 
203.06 201.01 196.16 
116.50 1 16.50 116.50 
 

162.68 178.34 307.28 
161.27 176.84 306.00 
121.05 129.66 266.19 
  40.22 047.18  39.80
002.16 0 5 .66         (11.82) 
    2.77 001.67  (11.35)
    2.16 001.85  (9.86)

024.94 026.68 013.01 
    1.32    3.17  (3.85) 
    1.32     1.00  (3.02)
    0.93    0.79  (4.07) 
    1.07    0.93  (4.90)
    6.99    6.23   4.04 
    0.14    0.14    0.22

  0.005  0.004         (0.021) 
466.00  466.00 466.00
    0.44     0.43    0.42 
    0.25    0.25             0.25  
         -         -                  -

For the year ending of December 31
(Unit : Million Baht)

SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
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GENERAL INFORMATION

Mr. Thanit Klaewdetsri 
Miss Pornpavee Sahawathanapong 
Miss Ann Sangsombutdee
tarip@arip.co.th

General Information

Company
Address

Type of Business

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

Other Relevant Information
Share Registrar

Auditor 

Investor Relation

Executive Director/ Business Media Director
Executive Director/ Chief Financial Officer
Assistant Company Secretary
E-mail address

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

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

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

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
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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.

VISION, MISSION AND BUSINESS GOALS
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NATURE OF BUSINESS

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 
r eaders 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.

  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 
i nformation of every public and private academic 
i nstitution nationwide and even shares executive’s 
v iews 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 
i nsurances 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.

The Company’s core businesses can be divided into three categories as follows:
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  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 
t he search of criteria for the selection of leading 
c orporates. With the cooperation from educational 
i nstitutions, the event “THAILAND TOP COMPANY 
AWARDS” was started since 2013, its objective is 
t o select outstanding corporates in terms of 
p erformance, 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, 
l eading 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, 
f rom 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. Convent ions,  Exhibi t ion and 
Integrated Marketing Services 
 2.1 The Company organizes ICT products 
exhibition under the name of “COMMART” three 
times a year.  

 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 
i n 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 
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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 
p roduction, 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.



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. 

REVENUE STRUCTURE

Type of Revenue 2017 2016         2015
Mb. Mb. Mb.% % %

1. Print Media

2. Exposition, Event and

 Integrated marketing communication

3. Digital and Other Media   

Total sales and service revenue

Other revenue

Total revenue

36.23

105.61

35.00

176.84

1.50

178.34

33.78 

81.09 

46.36 

161.27

1.41

162.68

20.32

59.22

19.63

99.16

0.84

100.00

20.77

49.85 

28.52

99.13

0.87

100.00

40.39

163.46

102.15

306.00

1.28

307.28

13.14

53.20

33.24

99.58

0.42

100.00
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 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 

RISK FACTORS
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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 

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 
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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.   



SHAREHOLDING STRUCTURE

20.05%

44.28%35.67%

Mr. Min IntanateOther

Shareholders 

Apsilon Venture

Top Ten Major shareholders as of 29 December 2017 include:

Name of shareholder No. of shares % shareholding

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 

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

* 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.

Total 466,000,000 100.00
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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.

Name – Last Name Position

1.   Mr. Manu Leopairote

2.   Mr. Min Intanate

3.   Mrs. Aeimporn Punyasai 

4.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5.   Dr. Wilson Teo Yong Peng

6.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

7.   Group Captain Isaraya Sukcharoen

8.   Mr. Pathom Indarodom 

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

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

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

No. of meetings
throughout the year

Director

Board
(9 directors)

4 Times

Audit Committee
(3 directors)

4 Times

Nomination & Remuneration
Committee (3 directors)

 2 Times

1.   Mr. Manu Leopairote

2.   Mr. Min Intanate

3.   Mrs. Aeimporn Punyasai

4.   Mr. Pathom Indarodom  

5.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

6.   Dr. Wilson Teo Yong Peng

4/4 

4/4

4/4

- 

- 

4/4

- 

- 

-

4/4 

4/4

3/4

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

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.
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 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 Associat ion or Art icles 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).

Authorities and Duties of the Board of Directors

No. of meetings
throughout the year

Director

Board
(9 directors)

4 Times

Audit Committee
(3 directors)

4 Times

Nomination & Remuneration
Committee (3 directors)

 2 Times

7.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

8.   Mr. Narit Therdsteerasukdi*   

9.   Group Captain Isaraya Sukcharoen

4/4 

3/3 

4/4

2/2 

1/1 

2/2

4/4 

1/3

3/4

* 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.

ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0119



รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0120

 The Company has defined the “Independent
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.

 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.

Roles and Responsibilities of 
the Chairman of the Board

Independent Director
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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

Name – Last Name Position

1.   Mr. Min Intanate

2.   Mrs. Aeimporn Punyasai

3.   Mr. Thanit Klaewdejsri

4.   Mr. Pornchai Jantarasupasang

5.   Mr. Boonlerd Narathai

6.   Miss Pornpavee Sahawathanapong  

Executive Chairman 

Executive Director/ Chief Executive Officer

Executive Director/ Business Media Director 
 
Executive Director/ ICT Media & Event Director  

Executive Director/ Digital Media Director

Executive Director/ Chief Financial Officer

 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 
by the management before proposing it to the
Board of Directors. In case of urgency, the Executive 
Committee may approve the change or increase 
expenditure budget as it deems necessary, provided 
that it must report to the Board in the next Board 
meeting.
 2. To approve expenditure according to the 
level of authorization that has been approved by the 
Board of Directors.
 3. To approve major investments as specified
in the annual budget that are assigned or approved 
by the Board of Directors.
 4. To provide advice to the management in
the area of finance, marketing, human resource
management, and other operations.

Authorities and Duties of the Executive Committee 

 The Executive Committee does not have the 
authority to approve any transaction with a conflict
of interest, or any transaction, which the Executive
Committee or its related parties may have a conflict 
of interest with the Company or its subsidiary (if any) 
according to SET’s regulations. The Executive 
Committee is required to obtain approval from the 
Board of Directors or Shareholders for those connected 
transactions in accordance with the Company’s 
Articles of Association or relevant laws. This excludes 
any transactions done in accordance with normal 
courses of business, for which the Board has already 
stipulated approval guidelines.
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Name – Last Name Position

1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*

2. Group Captain Isaraya Sukcharoen

3. Mr. Pathom Indarodom**

Independent Director/ Chairman of Audit Committee 

Independent Director/ Member of Audit Committee  

Independent Director/ Member of Audit Committee 

 2. 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 

 (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.
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3. Nomination and Remuneration Committee

Name – Last Name Position

1.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

2.   Group Captain Isaraya Sukcharoen

3.   Mr. Pathom Indarodom*

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

Authorities and Duties of
the Nomination and Remuneration 
Committee   
1. Nomination
 1.1 To set guidelines and policies with regards to 
the nomination of members of the Board of Directors 
and members of other sub-committees. The Committee 
shall consider the appropriate number, structure, 
composition of 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.

*  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.

Authorities and Duties of the Nomination and Remuneration Committee 

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary: Miss Sadarin Chantakul
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Remuneration of Directors
 The Board of Directors appointed the Nomination 
and Remunera t ion  Commi t tee  to  cons ider
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 pre- 
arrange 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 con-
sider 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)

Name – Last Name Position  
Y2017

 
Y2016

1.   Mr. Manu Leopairote (1)

2.   Mr. Min Intanate (2)

3.   Mrs. Aeimporn Punyasai (3)

4.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

5.   Mr. Pathom Indarodom (4) 

6.    Dr. Wilson Teo Yong Peng(5)

Chairman of the Board/ Independent Director 
Director/ Executive Chairman 

Director/ Chief Executive Officer
 
Director 
 
Director/ Independent Director 
Member of Audit Committee
Member of NRC 

Director 

2,420,000 

20,000 

20,000 

260,000

260,000
34,667

-

2,639,000 

381,500

20,000

260,000

260,000
-
-

15,000 15,000

Remuneration ( Baht / Year ) 
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 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.

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

Type of Remuneration
Y2017

No. of
Persons

No. of
Persons

Amount
(Baht/Y)

Amount
(Baht/Y)

Y2016

Salary, bonus and welfare* 6 67,881,129 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. 

Name – Last Name

Total 4,484,667 5,210,500

Position  
Y2017

 
    Y2016

7.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

8. Mr. Narit Therdsteerasukdi (6) 
 

9.   Group Captain
 Isaraya Sukcharoen

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

260,000
240,000

5,000

260,000
240,000

5,000

260,000
360,000

5,000

Remuneration ( Baht / Year ) 
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Human Resource Development Policy
 The Company has a policy to develop its staff on a 
regular basis with an aim to enhance their 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 

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 
competit ion i .e. training on social media. The 
Company has provided in average 8.5 hours per 
person of human resource development.

Type of Remuneration
Y2017 Y2016

Salary, bonus and welfare* 72 7836,227,406 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.

Employee Remuneration

Amount
(Baht/Y)

Amount
(Baht/Y)

 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:

 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)

Labor Disputes  - None -

Employees

Department Full Time 
Employee

Temporary 
Employee

Total

Strategy and Support 

Expo and Event 

Creative 

Content & Media

Digital Media 

Internal Audit

5

11 

15

18

1

14

11 

15

18

1

14

-

-

-

-

-

-

-

8 8

5

 Total 72 72-

Accounting, Finance and
Human Resource Management

No. of
Persons

No. of
Persons
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 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 

CORPORATE GOVERNANCE
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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 faci l i tate 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 

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  recogn i zes  t he  r i gh t s  o f
stakeholders and treats them equally and respectfully 
based upon human rights principle. There are details of 
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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 

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 pol icy 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). 
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PositionName No. of shares 
Jan 1, 2017

Change

1. Mr. Manu Leopairote 

2. Mr. Min Intanate 

3. Mrs. Aeimporn Punyasai 

4. Mr. Pathom Indarodom 
 

5. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

6. Dr. Wilson Teo Yong Peng 

7. Mr. Prakob Visitkitjakarn 

8. Group Captain
 Isaraya Sukcharoen 

9. Miss Pornpavee Sahawathanapong
 
10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

11. Mr. Thanit Klaewdetsri 

12. Mr. Boonlerd Narathai

780,000

 
206,338,000

-

884,800

 
 

1,064,400

375,000

750,000

750,000

394,800 

25,000 
 

- 

600

No. of shares 
Dec 31, 2017

780,000
 

206,338,000

-

884,800 
 

1,064,400

375,000

750,000 
 

950,000

394,800 

25,000 
 

- 
 

600

Report of changes in Management’s Securities Holding

Chairman of the Board/
Independent Director 

Director/ Executive Chairman

Director/ Chief Executive Officer

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

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

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

Executive Director 

Executive Director 

Executive Director 

Executive Director 

(+) Buy

200,000

-

- 

-

-

-
 

-

-

- 

-

-

-

(-) Sell

-

-

- 

-

-

-
 

-

-

- 

-

-

-

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.
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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.

 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.
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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 Innova t ive  Capab i l i t i es  fo r
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 Innova t ive  Capab i l i t i es  fo r
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) 

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.
  •   Account ing Pract ices 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.
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 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 il legal 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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 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 

Corporate
Social
Responsibility
(CSR)

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.
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 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’ 
r ights 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 Executive meet employees: 
The Company annual meeting the 
Executive to communicate, the 
Company’s policies and direction.
 - To Present Gifts to employees 
who complete their 10, 20 and 25 
years of service.
 -  Other  benef i ts  such as 
p r o v i d e n t  f u n d  a n d  h e a l t h 
insurance, etc.
 - Encourage employees to 
participate in volunteer or perform 
acts of moral and good for the 
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 m p l o y e e s ,  a n d  a l l o w s  t h e 
employees of every department 
to participate in activities to break 
the ice among them, to get to know 
their co-workers better, and to 

create team unity.

 

4.  Responsibility to
customers
  The Company gives importance 
to the standards of the Company’s 
products and services. For instance, 
apart from the good articles published 
in the Company’s magazines, the
Company also uses products that are 
safe for customers by using soy ink for 
our publications. For the services, 

the Company is focused in create 
customer satisfaction with honesty 
and fairness.

5.  Development in
community and society
 T h e  C o m p a n y  s u p p o r t
emp loyees  to  pa r t i c ipa te  as
volunteer in “Card for you” Project 
 The Company has organized 
annual fire drill trainings; further
more ,  t he  Company  a lways 
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 env i ronment 
amongst employees, including 
closing l ights after using, and 

lessening the use of elevators.  
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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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 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 expl ic i t  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.

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 st ipulates duties and responsibi l i t ies
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.

INTERNAL CONTROL
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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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 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. 

 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.

MONITORING OF INSIDER TRADING POLICY
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 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.

RELATED TRANSACTION
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 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 

 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 

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.

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).

Related Transactions in the Future

Policy on Conflict of Interest
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Name of Company

ARIP PCL

T.M.C. INDUSTRIAL PCL

JUBILEE ENTERPRISE PCL

SVOA PCL

SIAM STEEL INTERNATIONAL PCL

THAI BEVERAGE PCL

POLYPLEX (THAILAND) PCL

BANGKOK UNION INSURANCE PCL

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL

SPVI PCL

IT CITY PCL

BOL PCL

LEASE IT PCL

SRI TRANG AGRO INDUSTRY PC

UBM ASIA (THAILAND)

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
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D
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Note
X = Chairman of the Board     C = Executive Chairman     A = Audit Committee member     D  = Director     E = Executive Director

List of Directors and Controlling Persons in the Company
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 The comparison of statement of financial position as of 31 December 2015 to 2017 

2017 2016 2015
MB MB MB% % %

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

  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

101.37

46.75

0.33

2.02

150.48

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 
 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55)

203.06

232.38

43.62

20.12

0.14

0.87 
 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

7.30

0.14

1.82

9.26

0.62

2.73

12.62

50.13

35.92

5.01

(3.68)

87.38

100.00

19.44

38.21

0.14

4.34 

62.14

5.38

21.14

3.37

5.51

2.47

37.86

100.00

6.82

0.14

3.16

9.98

0.62

2.46

12.43

50.75

36.36

5.08

(4.62)

87.57

100.00

22.46

29.49

0.46

3.98 
 

56.40

3.92

27.83

5.18

4.05

2.62

43.60

100.00

10.29

0.14

3.66

13.95

0.62

3.84

17.79

48.82

34.98

4.88

(6.48)

82.21

100.00

44.62

87.72

0.33

9.97

142.63

12.35

48.53

7.73

12.64

5.67

86.91

229.55

15.65

0.33

7.25

22.90

1.44 
 

5.64

28.54

116.50

116.50

83.46

11.65

(10.61)

201.01

229.55

53.60

70.38

1.10

9.51

134.59

9.35

66.42

12.35

9.67

6.24

104.03

238.62

24.57

0.33

8.73

33.29

1.44 
 

9.16

42.45

116.50

116.50

83.46

11.65

(15.45)

196.16

238.62
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1. Operating results

Management’s Discussion and Analysis of Financial Position
and Operating Results

 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.  

 1.1 Total Revenue
 Unit : million baht

600

450

300

150

0

20172013 2014 2015 2016

530.52

254.55

307.28

178.34 162.68

 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.

 1.3 Proportion of Operating Revenue
     (%Common Size)

Expo and Event Media and contents Digital service

0%

25%

50%

75%

100%

2557 2559 256025582556

65% 64%

10% 17%

25% 20%

53% 60% 50%

13%

20%
21%

20% 29%33%

Media and
contents

 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.   

 1.2 Operating revenues comparison
 Unit : million baht

Expo and Event

Digital service Total Revenue

600

450

300

150

0

20172013 2014 2015 2016

345

162 163

106
81

42 40
36

34

49

102

35

306

177
161

46

529

51

132

253
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1.4 Costs and Expenses

2017 2016 Change ( + / -)
MB MB MB% % %

Cost of sales and services

Selling and Administrative expenses

Total

121.05

38.86

159.91

75.70

24.30

100.00

75.44

24.56

100.00

(6.64)

(6.96) 

(6.96)

129.66

42.22

171.88

(8.61)

(3.36)

( 11.97)

 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.

 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.

2. Analysis of Financial Position

2017 2016

  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

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

43.62

20.12

0.14

0.87 
 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

19.44

38.21

0.14

4.34 

62.14

5.38

21.14

3.37

5.51

2.47

37.86

100.00

127.19

(46.71)

0.00

(79.74)

5.50

(6.88)

1.52

(37.39)

(12.50)

(7.76)
 

(5.76) 

1.23

44.62

87.72

0.33

9.97

142.63

12.35

48.53

7.73

12.64

5.67

86.91

229.55

56.75

(Z(40.97)

0.00

(7.95)

7.85

(0.85)

0.74

(2.89)

(1.58) 

(0.44)

(5.01)

2.83

Change ( + / -)
MB MB MB% % %
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  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

  Shareholders’ equity

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

    - Appropriated - statutory reserve

    - Deficit
 
Total shareholders’ equity

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 
 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55) 
 

203.06

116.50

116.50

83.46

11.65

(10.61) 
 

201.01

116.50

0.00

0.00

0.00

2.06

2.05

116.50

0.00

0.00

0.00

19.24

1.02

57.86

1.13

14.45

73.43

4.92

21.65

100.00

57.86

57.37

41.10

5.74

(4.21)

100.00

57.86

57.96

41.52

5.80

(5.28)

100.00

54.83

38.21

25.40

80.24

62.14

19.76

100.00

8.37

n/a

(41.52)

(5.98)

56.40

n/a

12.59

2.73

15.65

87.72

7.25

22.90

142.63

5.64

28.54

1.31

0.33

(3.01)

(1.37)

134.59

1.44

0.71

0.78

 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.

 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.

2017

2017

2016

2016

Change ( + / -)

Change ( + / -)

MB

MB

MB

MB

MB

MB

%

%

%

%

%

%



รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0150

	 3.1	Profitability	Ratios

3. Financial Ratio Analysis

 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.

0%

7%

14%

21%

28%

2014 2016 201720152013

19.93%
15.49%

26.68%
24.94%

13.01%

Gross	Profit	Margin	Ratio	(%)

Net	Profit	(Loss)	Margin	Ratio	(%)

(8%)

(4%)

8%

4%

0%

6.25%

(4.97%)

(3.02%)

1.00%
1.32%

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

(6%)

12%

6%

0%

11.68%

(4.98%)
(4.07%)

0.79% 0.93%

Return on Assets Ratio (ROA) (%)

 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.
2014
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2016

2016

2017

2017

2015

2015

2013
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  3.2 Liquidity Ratio

  3.3 Financial Leverage Ratios

   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. 

    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. 

8

4

2

0

6

2014 2016 201720152013

3.29

4.47 4.04

6.23 6.99

Current Ratio (Times)

0.32

0.24

0.16

0.08

0.00

2014 2016 201720152013

0.32

0.19
0.22

0.14 0.14

Debt to Equity Ratio (Times)

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

(8%)

0%

8%

16% 14.52%

(6.29%)

(4.90%)

0.93% 1.07%

Return on Equity Ratio (ROE) (%)

2014 2016 201720152013
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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. 

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.

Over 3 Ms

Aging of Trade account receivables 
 December 1, 2017 

Inventories Aging of Stock
  December 1, 2017

86%

12%

2%

Not yet due

1-3 Ms

> 12 Ms

63%

9%

28%< 3 Ms
6-12 Ms

 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.  

Key Factors That Influence Future Business Operations and Financial Status

  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.  
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  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.

BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES
ON FINANCIAL DISCLOSURE 2017

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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Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Audit Committee

  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.
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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



รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0158

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.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
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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

Note 2017 2016

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

7

8

6.9

10

11

12

13

14

20

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

11,500,000

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

(Unit : Baht)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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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 non-current liabilities

Total liabilities

Shareholders’ equity

 Share capital

    Registered

  • 466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each

    Issued and fully paid 

  • 466,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each

 Share premium

 Retained earnings (deficit)

  Appropriated - statutory reserve

  Deficit

Total shareholders’ equity 
Total liabilities and shareholders’ equity

6, 15

16

16

17

18

16,962,404

331,757

4,235,280

21,529,441

15,649,618

- 

7,250,152

22,899,770

1,442,909

6,346,325

7,789,234 

29,318,675

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

-

5,640,503 

5,640,503

28,540,273

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

ARIP Public Company Limited 
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2017

Note 2017 2016

(Unit : Baht)
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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

 Total comprehensive income for the year

Earnings per share

Basic earnings per share

  Profit for the year

ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017 

Note 2017 2016

( Unit : Baht)

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

155,742,331

5,527,462

516,806

892,078

162,678,677

169,564,550

7,274,594

412,854

1,091,857

178,343,855

20

23

23

22

121,050,893

971,831

37,797,341

159,820,065

2,858,612

129,661,587

1,229,423

40,884,694

171,775,704

6,568,151

-

2,155,006

(3,812,094) 

1,850,042

- 668,325

(99,430) 2,323,565

0.005 0.004

2,055,576 4,841,932

( 86,650)

2,771,962

(616,956)

2,155,006

(101,040)

6,467,111

(804,975)

5,662,136

Discontinued operation

 Loss for the year from discontinued operation

 Profit for the year

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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ARIP Public Company Limited 
Statement of changes in shareholders’ equity 
For the year ended 31 December 2017

Issued and
fully paid
capital

Share
premium

Appropriated -
statutory
reserve

Unappropriated
(deficit)

Retained earnings (deficit)

(Unit : Baht)

116,500,000

-

- 

- 

116,500,000

11,650,000

-

- 

- 

11,650,000

(15,451,553)

1,850,042

2,991,890

4,841,932

(10,609,621)

196,163,124

1,850,042

2,991,890

4,841,932

201,005,056

83,464,677

-

- 

- 

83,464,677

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

Balance as at 1 January 2016

 Profit for the year

 Other comprehensive income for the year 

 Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2016

Balance as at 1 January 2017

 Profit for the year

 Other comprehensive income for the year

 Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

116,500,000

- 

- 

- 

116,500,000

83,464,677

- 

- 

- 

83,464,677

11,650,000

- 

- 

- 

11,650,000

(10,609,621)

2,155,006

(99,430)

2,055,576

(8,554,045)

201,005,056

2,155,006

(99,430)

2,055,576

203,060,632

Total
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ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2017

2017 2016

(Unit : Baht)

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

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

40,964,333

832,707 

(9,529,686)

1,718,852

(152,000)

1,312,786

(3,014,872)

(233,167) 

57,000,660

5,439,687

(3,863,895)

58,576,452

9,521,447

39,560

(793,371)

40,532,699

(48,449)

(843,441)

157

-

1,499,071

-

(412,854)

51,169,216

(17,380,847)

1,566,535

(39,458,739)

(1,538,993)

-

(8,915,533)

(1,479,667)

(1,277,969)

(17,315,997)

-

(2,969,927)

(20,285,924)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.
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2017 2016

(Unit : Baht)

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

(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.	

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



ANNUAL REPORT 2017
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0169

  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 Relationship

Advanced Research Group Co., Ltd.

Business Online Public Company Limited

SVOA Public Company Limited

Core and Peak Co., Ltd

D2 Systems Co., Ltd

Anet Co., Ltd

A.R. Accounting Consultant Co., Ltd

ARIT Co., Ltd

D & B (Thailand) Co., Ltd.

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

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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  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)

  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)

 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)

Pricing policy2017 2016

Transactions with related parties

 Revenue

 Sales of goods

 Advertising income

 Revenue from management of event

 Other service income

 Expenses

 Purchases of goods

 Advertising and marketing expenses

 Internet fee

 Management fee

 Service fee for accounting software

 Other service fee

 Short-term employee benefits

 Post-employment benefits 

 Total

Cost plus margin

Market price

Market price

Cost plus margin

Market price

Agreed upon basis

Market price

Agreed upon basis

Agreed upon basis

Cost plus margin

3
8

15
3

1
1
1
2
1
2

12,366

323

12,689

12,211

209

12,420

2
9

13
3

1
1
1
2
1
2

Name Relationship
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.

Kang Yong Electric Public Company Limited

Jubilee Enterprise Public Company Limited

Asys Computer Co., Ltd.

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

Kepple Communication Pte. Ltd.

Common directors

Common directors

Common directors

Common directors

Common directors

Parent company of a major shareholder

2017

2017

2016

2016

10,194

2,039

7,559

2,882

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)
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  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).

 Cash

 Bank deposits   
 Total

 Trade receivables - related parties (Note 6)

 Aged on the basis of due dates

  Not yet due

  Past due

   Up to 3 months 

 Total trade receivables - related parties

 Trade receivables - unrelated parties

 Aged on the basis of due dates

  Not yet due

  Past due

   Up to 3 months 

   6 - 12 months

   Over 12 months

  Total
  Less : Allowance for doubtful debts

 Total trade receivables - unrelated parties, net
 Total trade receivables - net
 Other receivables  
 Accrued income - related party (Note 6)

 Accrued income - unrelated parties

 Retention receivables

 Advance payments

 Others

 Total other receivables 
 Trade and other receivables - net

130

100,391 

100,521

8,590

1,204

9,794

19,148

2,477

57

671

22,353
(728)

21,625
31,419

400

4,890

8,554

70

1,420

15,335
46,754

1,447

6,434

10,467

726

2,242

21,316
87,717

48,900

11,389

53

671

61,013
(724)

60,289
66,401

6,045

67

6,112

135

44,194

44,329

7. Cash and cash equivalents  (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

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 

2017 2016

2017 2016



Reduce cost to net      
realisable value Inventories - net

 Finished goods 

 Work in process 
 Total

10. Inventories

Cost

Cost :
1 January 2016

 Additions

 Disposals

 Write-off

31 December 2016

 Additions

 Disposals

 Write-off

31 December 2017

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

41,074

-

-

-

41,074

- 

-

-

41,074

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

Land

10,000

-

-

-

10,000

- 

-

-

10,000

7,918

500

-

-

8,418

500

-

-

8,918

Building

8,981

-

-

-

8,981

2,990 

(3,311)

-

8,660

8,616

181

-

-

8,797

286

(3,311)

-

5,772

Motor
vehicles

130,451

1,779

(25,225)

(263)

106,742

4,093

(4,858)

(6)

105,971

64,033

4,518

(10,096)

(240)

58,215

3,345

(4,850)

(6)

56,704

Total

14,810

608

-

-

15,418

- 

(216)

-

15,202

13,143

191

-

-

13,334

225

(216)

-

13,343

Building
improve-

ments

21,868

734

(786)

(109)

21,707

931 

(1,117)

(6)

21,515

18,989

1,891

(775)

(108)

19,997

1,343

(1,117)

(6)

20,217

Computer
equipment

9,419

437

(140)

(154)

9,562

172

(14)

-

9,520

6,912

1,025

(136)

(132)

7,669

991

(206)

-

8,454

Furniture
fixtures and

office
equipment

24,299

-

(24,299)

-

-

-

-

-

8,455

730

(9,185)

-

-

-

-

-

-

Tools and
equipment

2017 2017 20172016 2016 2016

785

136

921

196

136

332

229

99

328

(589)

-

(589)

1,655

99

1,754

(1,426)

-

(1,426)

  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 

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)
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Cost :
1 January 2016

 Additions

 Disposals / written off

31 December 2016

 Additions

 Disposals / written off

 Transfer in (out)

31 December 2017

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

Net book value:
31 December 2016

31 December 2017

Amortisation for the year
2016

2017

  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

Net book value :
31 December 2016

31 December 2017

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)

41,074

41,074

1,582

1,082

184

2,888

48,527

49,267

4,518

3,345

2,084

1,859

1,710

1,298

1,893

1,066

-

-

Computer
software

E-course
E-course 

under
development

25,874

380

(1,708)

24,546

5

(11)

-

24,540

13,523

5,003

(1,708)

16,818

4,523

(11)

21,330

7,728

3,210

-

-

-

-

-

-

690

690

-

-

-

-

58

-

58

-

632

-

-

-

-

1,689

-

(690)

999

-

-

-

-

-

-

-

-

999

25,874

380

(1,708)

24,546

1,694

(11)

-

26,229

13,523

5,003

(1,708)

16,818

4,581

(11)

21,388 

7,728

4,841

5,003

4,581

Land Building Motor
vehicles

Total

Total

Building
improve-

ments
Computer
equipment

Furniture
fixtures and

office
equipment

Tools and 
equipment

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)
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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

  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

  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:

Year 2014

Year 2015

Year 2016

Year 2017

Total

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

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

-
4,227

2,970

3,864

11,061

2,039

7,213

-

7,710

16,962

2,052

(277)

1,775

(332)

1,443

2,470

5,475

412

7,293

15,650

-

-

-

-

-

5,440

4,227

2,970

-

12,637

16. Liabilities under finance lease agreement

Future minimum lease payments

Deferred interest expenses

Present value of future minimum lease payments

432 

(100)

332

1,620

(177)

1,443

2,052

(277)

1,775

As at 31 December 2017

Less than 1 year 1-4 years Total

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

2017

2017

2016

2016

2017 2016
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2017 
(%per annum)

2016 
(%per annum)

Increase

(%)

Decrease

(%)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

31 December 2017

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

Cost of services

Administrative expenses

Total expenses recognised in profit or loss

Discount rate

Future salary increase rate (depending on age)

Staff turnover rate

Discount rate

Salary increase rate

Turnover rate

5,641

677

137

232

582

814

1

1

10

1

1

10

(558)

686

(229)

635

(612)

257

2.4

3.5 - 6.0

0 - 25.0

2.4

3.5 - 6.0

0 - 25.0

1,116

383

1,499

124

-

-

(233)

6,346

(1,537)

786

(2,988)

(1,278)

5,641

9,159

1,082

417

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 :

  Line items in profit or loss under which long-term employee benefit are recognised are as follows: 

  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 :

  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:

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

2017

2017

2016

2016
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1

1

10

1

1

10

(522)

581

(248)

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:

  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:

20. Income tax 
  Income tax for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows:

Employee expenses

Cost of sales, advertising media and services

Depreciation and amortisation

Consultant and management fee

45

90

8

2

48

108

10

2

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

617

-

617

-

617

617

805

(981)

(176)

-

(176)

(176)

Discount rate

Salary increase rate

Turnover rate

 (Unit : Million Baht)

2017

2017

2016

2016

 (Unit :Thousand Baht)

Increase

(%)

Decrease

(%)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

31 December 2016
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  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:

  The components of deferred tax assets are as follows:

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 

Deferred income taxes relating to :

 Actuarial gain (loss)

  • Continuing operation

  * Discontinued operation

Deferred tax assets

   Allowance for doubtful accounts

 Allowance for diminution in value of inventories

 Provision for long-term employee benefits

 Tax losses

 Total

2,772

20%

554

200

(137)

63 

617

(25)

-

146

118

1,269

3,502

5,035

145

285

1,128

4,069

5,627

581

167

1,674

20%

335

168

(679)

(511)

(176)

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.

2017

2017

2017

2016

2016

2016

 (Unit :Thousand Baht)

 (Unit :Thousand Baht)

 (Unit :Thousand Baht)



Profit for the year (Thousand Baht)

Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)

Basic earnings per share (Baht/share)

Operating activities

Investing activities

Financing activities

Net cash flows used in discontinued operation

Revenues

 Service income

Total revenues

Expenses

 Cost of sales and services

 Selling expenses

 Administrative expenses 

Total expenses

Loss before income tax

Tax income 

Loss for the year from discontinued operation

Earnings per share :

 Basic loss per share from discontinued operation (Baht/share)

Other comprehensive income

 Other comprehensive income not to be reclassified to profit  

  or loss in subsequent periods 

  Actuarial gain - net of income tax

2,155

466,000

0.005

1,850

466,000

0.004

(2,899)

(382)

-

(3,281)

7,163

7,163

10,134

96

1,726

11,956

(4,793)

981

(3,812)

(0.008)

668

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:

  The net cash flows incurred by discontinued operation for the year ended 31 December 2016 are as 
follows:

2017 2016

2016

 (Unit :Thousand Baht)

2016

 (Unit :Thousand Baht)

  Calculation of basic earnings per share is presented below:
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Revenue

 Revenue from external 

  customers

 Inter-segment revenue

Total revenue

Operating result

Segment profit (loss)

 Finance cost

 Other income

Profit before income tax

Income tax expense 

Profit for the year

33,784

342

34,126

2,471

161,270

-

161,270

1,450

(87)

1,409

2,772

(617)

2,155

81,092

-

81,092

(3,931)

46,394

25

46,419

2,910

161,270

367

161,637

1,450

-

(367)

(367)

-

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. 

Media & 
contents

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Management                  
of events

Digital
service

Total
segments

Total

 (Unit :Thousand Baht)

Year ended 31 December 2017
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36,232

695

36,927

2,673

176,839

-

176,839

5,063

(101)

1,505

6,467

(805)

5,662

(3,812)

1,850

105,606

-

105,606

(1,904)

35,001

70

35,071

4,294

176,839

765

177,604

5,063

-

(765)

(765)

-

Media & 
contents

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Management                  
of events

Digital
service

Total
segments Total

 (Unit :Thousand Baht)

Year ended 31 December 2016

Revenue

 Revenue from external 

  customers

 Inter-segment revenue

Total revenue

Operating result

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

  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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  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. 

Payable :

 In up to 1 year

 In over 1 and up to 5 years

( Unit : Million Baht)

7.6

0.6

6.6

0.5

2017 2016

  As at 31 December 2017 and 2016, minimum lease payments, required under these non-cancellable 
operating agreements contracts were as follows:

 (Unit: Million Baht)

Financial assets
 Cash and cash equivalents
 Current investment
 Trade and other receivables
 Deposits at bank with restrictions
Financial liabilities
 Trade and other payables
 Liabilities under finance lease agreement

-
0.9
-

6.5

-
0.3

-
-
-
-

-
1.4

100.4
-
-

5.0

-
-

0.1
-

46.8
-

17.0
-

0.38 - 1.10
0.90 - 1.00

-
0.38 - 1.00

 -
  6.17

within 1 year 1-5 years

Floating
interest 

rate

Non-
interest
bearing

Effective
interest rate

(% p.a.)

Fixed interest rate

As at 31 December 2017
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 (Unit: Million Baht)

-

0.3

-

7.0

-

44.2

-

-

5.4

-

0.1

-

87.7

-

15.6

0.38 - 1.10

0.90 - 1.15

     -

0.38 - 1.15

     -

  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.

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Effective
interest rate

(% p.a.)

Fixed interest rate
within 1 year

As at 31 December 2016

Financial assets

 Cash and cash equivalents

 Current investment

 Trade and other receivables

 Deposits at bank with restric-

tions

Financial liabilities

 Trade and other payables

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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