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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

MESSAGE FROM

CHAIRMAN

OF THE BOARD
สารจากประธานกรรมการ

ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา เศรษฐกิิจของโลก ได้้รับั ผลกระทบจาก
ความไม่่แน่่นอนหลายด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาสงครามการค้้า ภาวะ
ความวุ่่�นวาย ความขัั ด แย้้ ง ทางการเมืืองในประเทศ และ
หลายประเทศทั่่� ว โลกซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ ไทยอย่่ า ง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ การส่่งออกหดตััว การใช้้จ่่ายภาครััฐมีีความล่่าช้้า
จากงบประมาณที่่ไ� ม่่รับั การอนุุมัติั ติ ามภาวะปรกติิ ทำำ�ให้้การใช้้จ่า่ ย
และการลงทุุนของภาคเอกชนเกิิดการชะลอตััว
ภายใต้้สภาพความผัันผวนทางเศรษฐกิิจ บริิษััท เออาร์์ไอพีี
จำำ�กััด (มหาชน) ยัังคงพยายามปรัับกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ ทั้้�งด้้านสื่่�อ งาน
อีีเวนท์์ แ ละการบริิ ก าร โดยให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การพัั ฒ นา
คอนเทนต์์ของสื่่�อต่่าง ๆ ให้้ทัันยุุคทัันสมััย รวมถึึงสื่่�อดิิจิิทัลั และ
บริิการด้้านการตลาดดิิจิทัิ ลั นอกจากนี้้� ARIP ยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
Platform ในการบริิหารการเรีียนรู้้�ภายในองค์์กร เป็็นการเปิิด
โอกาสให้้บุุคลากรได้้ Upskill และ Reskill เพื่่�อสามารถปรัับตััว
ให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันให้้องค์์กร
	ปีี 2562 เป็็นปีีที่่� ARIP เริ่่ม� กลัับมามีีการเติิบโตอีีกครั้้�ง งบกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 แสดงให้้
เห็็นว่่า บริิษััทมีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 165.96 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
21.24 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน และมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นอยู่่�ที่่� 45.95 ล้้านบาท
เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 4.66 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีกำำ�ไรสุุทธิิ
หลัังภาษีีจำำ�นวน 1.33 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 2.07 ล้้านบาท
สืืบเนื่่อ� งจาก ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� และจากการเพิ่่ม�
สำำ� รองผลประโยชน์์ ร ะยะยาวของพนัั ก งาน ตามข้้ อ กำำ� หนดที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน
บริิษัทั จะมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินกิิจการอย่่างมีีธรรมาภิิบาล สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงพััฒนา
องค์์ ก ร เพื่่� อ ก้้ า วไปสู่่�การเติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืืน และขอถืือโอกาสนี้้�
ขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ คณะกรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีอุปุ การคุุณทุุกท่า่ น ที่่ไ� ด้้ให้้การสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา

(นายมนูู เลีียวไพโรจน์์)
ประธานกรรมการ

(นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ)
ประธานกรรมการบริิหาร

Dear Shareholders,
The year of 2019 saw various uncertainties significantly
affect the world economy. Whether it be the global trade
war, or the domestic and global political unrests and
conflicts, such circumstances have created a substantial
impact on the local economy, leading to a decline in Thai
exports. The delay in government spending due to impeded
budget approvals has put additional pressure on the economy
causing a downturn in consumer spending and private
investment.
Under these economic instabilities, ARIP Public Company
Limited (ARIP) continues to adjust its business strategies in
terms of media, event organization and other services. We
have expanded our focus to develop contemporary content
on various media channels, broadening our digital media
and digital marketing services. Furthermore, ARIP remains
committed to developing a digital learning platform to
support organizations’ goal for continuous learning. We seek
to provide the Thai workforce with opportunities to up-skill
and re-skill, in order to adapt to the disruptive technological
advancement, which will eventually help increase
the competitiveness of local organizations.
The year of 2019 is a time when ARIP has begun to see
revenue growth once more. The statement of comprehensive
income for the year ending 31 December 2019 shows that
the Company generated a total revenue of 165.96 million
baht, an increase of 21.24% when compared to the previous
year. Gross profit was 45.95 million baht, an increase of 4.66
million baht from 2018. However, the Company has a net
profit after tax of 1.33 million baht, a decrease of 2.07 million
baht from last year due to increased operating expenses,
as well as the increasing reserves for employee retirement
benefit to comply with the altered regulations under
the Labor Protection Act effective in 2019.
ARIP is determined to operate our business under good
corporate governance to generate value to our shareholders
and all stakeholders, and to continually develop our
organization to achieve sustainable growth. We would like
to express our gratitude to our shareholders, customers,
business partners, directors, executives, employees and all
other patrons who have continuously supported our business
operations.

Mr. Manu Leopairote
Chairman

Mr. Min Intanate
Chairman of the Executive Board

MESSAGE FROM

EXECUTIVE
CHAIRMAN

สารจากประธานกรรมการบริิหาร

BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
Mr. Manu Leopairote
อายุุ 77 ปีี

Age 77 Years

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.17%
• ทางอ้้อม - ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ 10 ปีี (13 ม.ค. 2553 – ปััจจุุบััน)

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.17%
• indirect –None Duration of Directorship 10 Years (Jan 13, 2010 – Present)

ประธานกรรมการ

Chairman of the Board

การศึึกษา:
• ปริิญญาเอก บริิหารธุุรกิิจดุษุ ฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิยิ มดีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• วุุฒิบัิ ตั ร การพััฒนาอุุตสาหกรรม ศููนย์์อบรมนาโงยา ประเทศญี่่ปุ่่� น�
• ปริิญญาบััตร วปอ.รุ่่�นที่่� 34 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
• Directors Certification Program (DCP) (30/2003)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001)
ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (8 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี 		 ประธานกรรมการ
• บมจ. เอสวีีโอเอ		 ประธานกรรมการ
• บมจ. ทีี.เอ็็ม.ซีี.อุุตสาหกรรม 		 ประธานกรรมการ
• บมจ. ยููบิิลลี่่เ� อ็็นเตอร์์ไพรส์์		 ประธานกรรมการ
• บมจ. โพลีีเพล็็กซ์์ (ประเทศไทย)		 ประธานกรรมการ
• บมจ. บางกอกสหประกัันภััย		 ประธานกรรมการ
• บมจ. น้ำำ�� ตาลขอนแก่่น		 ประธานกรรมการ
• บมจ. ทีีพีีไอโพลีีนเพาเวอร์์		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ม.ค. 2553-ปััจจุบัุ นั
2559-ปััจจุบัุ นั
2554-ปััจจุบัุ นั
2553-ปััจจุบัุ นั
2547-ปััจจุบัุ นั
2547-ปััจจุบัุ นั
2547-ปััจจุบัุ นั
2559-ปััจจุบัุ นั

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีี-

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:
Listed Company: (8 EA)
• ARIP PCL.
Chairman of the Board
		• SVOA PCL.
Chairman of the Board
• T.M.C. Industrial PCL.
Chairman of the Board
• Jubilee Enterprise PCL.
Chairman of the Board
• Polyplex (Thailand) PCL.
Chairman of the Board
• Bangkok Union Insurance PLC.
Chairman of the Board
• Khon Kaen Sugar Industry PCL.
Chairman of the Board
• TPI Polene Power PCL.
Chairman of Audit Committee
Company Limited: -None-
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รายงานประจำำ�ปี 2562
บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)

Jan 2010-Present
2016-Present
2011-Present
2010-Present
2004-Present
2004-Present
2004-Present
2016-Present

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
Mr. Min Intanate
อายุุ 65 ปีี

Age 65 Years

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 44.28%
• ทางอ้้อม - ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ 31 ปีี (10 มีี.ค. 2532 – ปััจจุุบััน)

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 44.28%
• indirect –None Duration of Directorship 31 Years (Mar 10, 1989 – Present)

กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร

Director & Executive Chairman

การศึึกษา:
• ปริิญญานิิติศิ าสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์,� Dominican University of California, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุษุ ฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาระบบสารสนเทศเพื่่อ� การจััดการ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
• ปริิญญาตรีีกิติ ติิมศัักดิ์์� วิิทยาศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต (วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์และเทคโนโลยีีการเกษตร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญาตรีี สถาปััตยกรรมศาสตร์์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้้หวััน
ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (3 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี	กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร	มีี.ค. 2532-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. เอสพีีวีไี อ	กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร
2554-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. บิิซิเิ นส ออนไลน์์	กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร
2538-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. ไอทีี ซิิตี้้	ก
�
รรมการและประธานกรรมการบริิหาร
2539-2562
• บมจ. เอสวีีโอเอ	กรรมการและกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
2556-2560
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (5 แห่่ง)
• บจ. เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์	กรรมการ
• บจ. ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
• บจ. ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ	กรรมการ
• บจ. คอร์์ แอนด์์ พีีค 	กรรมการ
• บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช์ 	กรรมการ

2551-ปััจจุบัุ นั
2549-ปััจจุบัุ นั
2543-ปััจจุบัุ นั
2538-ปััจจุบัุ นั
2530-ปััจจุบัุ นั

Educations:
• Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, USA
• Honorary Doctoral Degree of Science (Information Technology for Management), MahasaraKham University
• Honorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural Technology,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
• Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology, Taiwan
Certificate:
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
5 Years’ work experience:
Listed Company: ( 3 EA)
• ARIP PCL.
Director & Executive Chairman
Mar 1989-Present
• SPVI PCL.
Director & Executive Chairman
2011-Present
• Business Online PCL.
Director & Executive Chairman
1995-Present
• IT City PCL.
Director & Executive Chairman
1996-2019
• SVOA PCL.
Director & Chief Architect
2013-2017
Company Limited: (5 EA)
• ABIKS Development Co., Ltd.
• D&B (Thailand) Co., Ltd.
• National Credit Bureau Co., Ltd.
• Core & Peak Co., Ltd.
• Advanced Research Group Co., Ltd.

Director
Chairman
Director
Director
Director

2008-Present
2006-Present
2000-Present
1995-Present
1997-Present
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BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นายบุุญเลิิศ นราไท

Mr. Boonlerd Narathai

อายุุ 42 ปีี
กรรมการ, ผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายดิิจิิทััล
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.00%
• ทางอ้้อม -ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่�เ่ ป็็นผู้้�บริิหาร 5 เดืือน (5 ส.ค.2562 -ปััจจุุบันั )

Age 42 Years
Director, Chief Executive Officer & Digital Solution Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.00%
• indirect – None Duration of Executive 5 Months (Aug 5, 2019 – Present)
การศึึกษา:

• ปริิญญาโท การจััดการสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:

• Director Accreditation Program Class 161/2019
• Microsoft Certificate Professional (MCP)
• Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
• Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
• Microsoft Certificate Trainer (MCT)

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:

บริิษัทั จดทะเบีียน: (จำำ�นวน 1 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี
		
		

- กรรมการและผู้้�จัดั การใหญ่่
- ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายดิิจิทัิ ลั
- ผู้้�จัดั การฝ่่ายไอทีี

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีี• บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์รีเี สิิร์ช์
- ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัดั การฝ่่ายไอทีี	
		
- ผู้้�ดููแลระบบคอมพิิวเตอร์์
• บจ. ไอโซเน็็ท	วิิศวกรคอมพิิวเตอร์์

ส.ค. 2562-ปััจจุบัุ นั
2559-ปััจจุบัุ นั
2554-2559
2552-2554
2546-2552
2543-2546

Educations:
• Master of Science (Information Technology Management) Rangsit University
• Bachalor of Science (Computer Science) Kasetsart University
Certificate:
• Director Accreditation Program Class 161/2019
• Microsoft Certificate Professional (MCP)
• Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
• Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
• Microsoft Certificate Trainer (MCT)
5 Years’ work experience:
Listed Company: (1 EA.)
• ARIP PCL.

			 - Director & Chief Executive Officer
			 - Digital Solution Director
			 - IT Manager

Company Limited: -None• Advanced Research Group Co.,Ltd. - Assistant IT Manager
				 - System Administrator
• Isonet Co.,Ltd.
		 System Engineer
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รายงานประจำำ�ปี 2562
บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)

Aug 2019-Present
May 2016-Present
2011-2016
2009-2011
2003-2009
2000-2003

นายประยููร รััตนไชยานนท์์

ดร. วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง

Dr. Wilson Teo Yong Peng

Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

อายุุ 53 ปีี
กรรมการ

อายุุ 56 ปีี
กรรมการ

Age 53 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.08%
• indirect –None-

Age 56 Years

การศึึกษา :
• 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
ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
• Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)
ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (4 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี	กรรมการ
ม.ค.2553-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. ไอทีี ซิิตี้้	ก
�
รรมการ
2561-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. บิิซิเิ นส ออนไลน์์	กรรมการ
2549-ปััจจุบัุ นั
• บมจ. เอสวีีโอเอ	กรรมการ
2545-ปััจจุบัุ นั

การศึึกษา:
• ปริิญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบัณ
ั ฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.23%
• ทางอ้้อม –ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่�เ่ ป็็นกรรมการ 10 ปีี (13 ม.ค. 2553 – ปััจจุุบััน)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.08%
• ทางอ้้อม -ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่�เ่ ป็็นกรรมการ 10 ปีี (13 ม.ค. 2553 – ปััจจุุบันั )

Director

Duration of Directorship 10 Years (Jan 13, 2010 – Present)

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (5 แห่่ง)
• บจ. ดิิจิเิ ทค วััน	กรรมการ
• บจ. เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์	กรรมการ
• บจ. เอซิิส คอมพิิวเตอร์์	กรรมการ
• บจ. ดาต้้าวััน เอเชีีย (ประเทศไทย)	กรรมการ
• บจ. เอเซิิร์ท์ ส์์ 	กรรมการ
• บจ. เอนิิว คอร์์ปอเรชััน	กรรมการ
• บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช์ 	กรรมการ

ม.ค.2563-ปััจจุบัุ นั
2551-ปััจจุบัุ นั
2547-ปััจจุบัุ นั
2549-มีี.ค.2563
2543-ก.พ.2563
2549-2562
2543-2562

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:
Listed Company: ( 4 EA)
• ARIP PCL.		
Director
Jan 2010-Present
• IT City PCL.		
Director
2018-Present
• Business Online PCL.		
Director
2006-Present
• SVOA PCL.		
Director
2002-Present
Company Limited: (5 EA)
• Digitech One Co.,Ltd.		
Director
Jan 2020-Present
• ABIKS Development Co., Ltd.		
Director
2008-Present
• Asys Computer Co., Ltd.		
Director
2004-Present
• Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd.		
Director
2006-Mar 2020
• Acerts Co., Ltd.		
Director
2000-Feb 2020
• Anew Corporation Ltd.		
Director
2006-2019
• Advanced Research Group Co., Ltd.
Director
2006-2019

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.23%
• indirect –None Duration of Directorship 10 Years (Jan 13, 2010 – Present)

ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
• Director Accreditation Program (DAP) (2004)
ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (2 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี	กรรมการ
• บมจ. บิิซิเิ นส ออนไลน์์	กรรมการ
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (10 แห่่ง)
• บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช์ 	กรรมการ
• บจ. เนเชอร์์ คอนเซพท์์
	กรรมการ
• บจ. เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้ง� คอนซััลแตนท์์	กรรมการ
• บจ. เฮลท์์ ออนไลน์์	กรรมการ
• บจ. เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์	กรรมการ
• บจ. ดีีทูู ซิิสเต็็มส์์	กรรมการ
• บจ. คอร์์แอนด์์พีค	ก
ี
รรมการ
• บจ. เออาร์์ไอทีี	กรรมการ
• บจ. เอนิิว คอร์์ปอเรชััน	กรรมการ
• บจ. เอเน็็ต	กรรมการ
• บจ. กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช์ 	ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่า่ ยบััญชีี
		
และการเงิิน

ม.ค.2553-ปััจจุบัุ นั
2540-ปััจจุบัุ นั
2559-ปััจจุบัุ นั
2559-ปััจจุบัุ นั
2555-ปััจจุบัุ นั
2555-ปััจจุบัุ นั
2551-ปััจจุบัุ นั
2551-ปััจจุบัุ นั
2542-ปััจจุบัุ นั
2542-ปััจจุบัุ นั
2538-ปััจจุบัุ นั
2538-ปััจจุบัุ นั
2537-2561

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:
Listed Company: (2 EA)
• ARIP PCL.
• Business Online PCL.
Company Limited: (10 EA)
• Advanced Research Group Co., Ltd.
• Nature Concept Co., Ltd.
• A.R. Accounting Consultant Co., Ltd.
• Health Online Co., Ltd.
• ABIKS Development Co., Ltd.
• D2 Systems Co., Ltd.
• Core & Peak Co., Ltd.
• ARIT Co., Ltd.
• Anew Corporation Ltd.
• Anet Co., Ltd.
• Advanced Research Group Co., Ltd.

Director
Director

Jan 2010-Present
1997-Present

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Financial Controller

2016-Present
2016-Present
2012-Present
2012-Present
2008-Present
2008-Present
1999-Present
1999-Present
1995-Present
1995-Present
1994-2018
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BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นายประกอบ วิิศิษิ ฐ์์กิจิ การ
Mr. Prakob Visitkitjakarn

อายุุ 79 ปีี
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน และกรรมการบรรษััทภิิบาล

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.16%
• ทางอ้้อม – ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ 11 ปีี (16 ก.ย. 2552 – ปััจจุุบันั )

Age 79 Years
Independent Director, Chairman of Audit Committee
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
& Member of Corporate Governance Committee
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.16%
• indirect – None Duration of Directorship 11 Years (Sep 16, 2009 – Present)

การศึึกษา:
• ปริิญญาโท MBA (Finance) คณะการเงิินการคลััง, Indiana University, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิยิ ม) (Finance) คณะการเงิินการคลััง, Indiana University,
สหรััฐอเมริิกา
ประกาศนีียบััตร/ 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)
ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (3 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี
			
			
• บริิษัทั ศรีีตรัังโกลฟส์์
		 (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
			
			
• บมจ. ลีีซอิิท
• บมจ. ศรีีตรััง แอโกรอิินดรััสทรีี
			

- กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษััทภิิบาล
- ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน,
กรรมการสรรหา
- กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการ

ก.ย. 2552-ปััจจุบัุ นั
2561-ปััจจุบัุ นั
2557-ปััจจุบัุ นั
2562-ปััจจุบัุ นั

2558-ปััจจุบัุ นั 		
2540-2562
2559-2562

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีีEducations:
• 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:
Listed Company: (3 EA)
• ARIP PCL.
- Independent Director, Chairman of AC
		
- Member of CG
		
- Chairman of NRC
• Sri Trang Gloves
- Independent Director & Chairman of AC
(Thailand) PLC.
- Chairman of the Board
		
- Chairman of Remuneration Committee,
		
Member of Nomination
• Lease IT PLC.
- Independent Director & Chairman of AC
• Sri Trang Agro-Industry PCL.
- Independent Director & Chairman of AC
		
- Vice Chairman
Company Limited: -None-
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รายงานประจำำ�ปี 2562
บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)

Sep 2009-Present		
2018-Present
2014-Present
2019-Present

2015-Present
1997-2019
2016-2019

รองศาสตราจารย์์
ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�

นอ. พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
(นามสกุุลเดิิม ศรีีวิจิิ ติ ร)

Gp.Capt. Isaraya
Sukcharoen

Assoc. Prof.
Rana Pongruengphant, Ph.D.

(Maiden Name; Srivichit)

อายุุ 56 ปีี
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

อายุุ 73 ปีี
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และกรรมการบรรษััทภิิบาล

Age 56 Years
Independent Director, Member of AC, NRC and Chairman of CG

Age 73 Years
Independent Director, Member of AC, NRC and CG

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.20%
• ทางอ้้อม –ไม่่มีี –
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ 11 ปีี (16 ก.ย. 2552 – ปััจจุุบันั )

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.20%
• indirect –NoneDuration of Directorship 11 Years (Sep 16, 2009 – Present)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง –ไม่่มีี• ทางอ้้อม –ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ 11 เดิิอน (21 ก.พ. 2562 – ปััจจุุบันั )

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct –None• indirect –None Duration of Directorship 11 Months (Feb 21, 2019 – Present)

การศึึกษา:

• แพทยศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• นิิติศิ าสตร์์บัณ
ั ฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• Mini MBA มาตรฐานบริิการสุุขภาพสากลกัับการบริิหารจััดการโรงพยาบาล มหาวิิทยาลััยรัังสิิต

การศึึกษา:

• Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA
• ค.ม. (การบริิหารการพยาบาล) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• วท.บ. (พยาบาล) มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ประกาศนีียบััตร/ 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)

ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:

• Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี :

บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี		 - กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ	ก.ย. 2552-ปััจจุบัุ นั
				 - ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
2561-ปััจจุบัุ นั
				 - กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2557-ปััจจุบัุ นั
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (2 แห่่ง)
• สำำ�นักั งานรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ		ผู้ต�้ รวจประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ
2557-ปััจจุบัุ นั
• รพ. ภููมิิพลอดุุลยเดช		 -	กรมแพทย์์ทหารอากาศ		
				 รองผู้้�อำ�ำ นวยการ รพ.ภููมิิพลอดุุลยเดช
2562-ปััจจุบัุ นั
				 หััวหน้้าสำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ 2559-ปััจจุบัุ นั
					 เลขานุุการ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
2559-ปััจจุบัุ นั
			 เลขานุุการ คณะกรรมบริิหารความเสี่่ย� ง
2559-ปััจจุบัุ นั
					 รองผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารแพทย์์ทหารอากาศ 2561-2562
				 ผู้้�อำ�ำ นวยการกองวิิทยาการ
2560-2561
				 - หััวหน้้าศููนย์์พัฒ
ั นาคุุณภาพ	
2558-2560
ั นาคุุณภาพ	
2556-2557
				 - รองหััวหน้้าศููนย์์พัฒ
				 - รองประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
2549-2557
				 - หััวหน้้ากองวิิสัญ
ั ญีีและห้้องผ่่าตััด
2551-2556
				 - ประธานคณะกรรมการประกัันคุุณภาพการศึึกษา
2549-2556
Educations:

• Doctor of Medicine Degree, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
• MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat University
• Mini MBA International Healthcare Standards in Hospital Management, Rangsit University

Certificate:

- กรรมการอิิสระ, กรรมการตรวจสอบ	ก.พ 2562-ปััจจุบัุ นั
- กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน		
- กรรมการบรรษััทภิิบาล		

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (3 แห่่ง)
• มหาวิิทยาลััยบููรพา
- กรรมการบริิหารประจำำ�วิทิ ยาลััยนานาชาติิ 2563-ปััจจุบัุ นั
		
- กรรมการบริิหารประจำำ�บัณ
ั ฑิิตวิิทยาลััย
2561-ปััจจุบัุ นั
		
- คณบดีีวิิทยาลััยนานาชาติิ
2552-2560
		
- รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิชาการและ
2546-2555
		
เลขานุุการสภามหาวิิทยาลััย
• มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี	
- กรรมการสภามหาวิิทยาลััย	พ.ย. 2562-ปััจจุบัุ นั
	พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- กรรมการสภาวิิชาการ
2556-2562
• โรงเรีียนนานาชาติิภาคตะวัันออก	กรรมการอำำ�นวยการ
2562-ปััจจุบัุ นั

Educations:
• Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University, USA
• M.Ed. (Nursing Administration) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
• B.Sc. (Nursing) Mahidol University, Bangkok, Thailand
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)

• Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)

5 Years’ work experience:

5 Years’ work experience:

Listed Company: (1 EA)
• ARIP PCL.
- Independent Director, Member of AC
			
- Chairman of CG
			
- Member of NRC
Company Limited: (2 EA)
• Office of Thailand Quality Award Thailand Quality Award Assessor
• Bhumibol Adulyadej Hospital
- Deputy Director, Bhumibol Adulyadej Hospital,
		 		 Directorate of Medical services, RTAF
			
- Head, Office of Public Sector Development
				 Committee, Directorate of Medical services, RTAF
			
- Secretary of Risk Management Committee,
				 Directorate of Medical services, RTAF
			
- Deputy Director, Medical Operations Center,
				 Directorate of Medical services, RTAF
			
- Director, Department of technical Division
				 Directorate of Medical services, RTAF
			
- Head, Quality Improvement Center
			
- Deputy Head, Quality Improvement Center
			
- Vice Chairman of Risk Management Committee
			
- Head of Anesthesiology Department
			
- Chairman of the Education Quality
		 		 Assurance Committee

บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)
• บมจ. เออาร์์ไอพีี
		
		

Sep 2009-Present
2018-Present
2014–Present
2014-Present
2019-Present
2016-Present
2016-Present
2018-2019
2017-2018
2015-2017
2013-2014
2006-2014
2008-2013
2006-2013

Listed Company: (1 EA)
• ARIP PCL.
- Independent Director,
Feb 2019-Present
		 		 Member of AC
			
- Member of NRC
			
- Member of CG		
Company Limited: (3 EA)
• Burapha University
- Executive Board Committee of
2020-Present
		 		 the International College 		
			
- Executive Board Committee of
2018-Present
		 		 the Graduate School
			
- Dean of the International College 2009-2017
			
- Vice President for Academic Affairs 2003-2012
		 		 and Secretary univ. Council
• King Mongkut’s University
- University Council Committee
Nov 2019-Present
of Technology North Bangkok - Academic Council Committee
2013-2019
• International School
Board of Director Committee
2019-Present
Eastern Seaboard (ISE)
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BOARD OF DIRECTORS &
EXECUTIVE COMMITTEE

นายธนิิต แกล้้วเดชศรีี
Mr. Thanit Klaewdetsri

นายพรชััย จัันทรศุุภแสง
Mr.Porchai
Jantarasupasang

อายุุ 49 ปีี
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อไอซีีทีี และการจััดงาน

อายุุ 48 ปีี
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ

Age 49 Years
ICT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct 0.01%
• indirect – None -

Age 48 Years

Duration of Executive 5 Year (Feb 23, 2015 – Present)

Duration of Executive 5 Years (Aug 10, 2015-Present)

การศึึกษา :
• วิิทยาศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์, 2535

การศึึกษา :
• ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิยิ มอัันดัับ 2) คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง -ไม่่มีี• ทางอ้้อม –ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่�เ่ ป็็นผู้้�บริิหาร 5 ปีี (10 ส.ค. 2558 -ปััจจุุบันั )

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.01%
• ทางอ้้อม –ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 5 ปีี (23 ก.พ. 2558 -ปััจจุุบััน)

Business Media Director

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct -None• indirect –None -

ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
•-

ประกาศนีียบััตร / โครงการ:
•-

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)

• บมจ. เออาร์์ไอพีี
- ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายสื่่อ� ไอซีีทีี	
		 			 และการจััดงาน
				
- ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายสื่่อ� ไอซีีทีี	
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีี-

• บจ. เทอร์์ราเทรด
Project Manager
• บจ. ออร์์เท็็ม	ผู้้�จัดั การส่่วน Education
				
and Training
• บจ. คอมพิิวเซอร์์วิซ	ผู้
ิ
�จั้ ดั ส่่วน Customer Service
• บมจ. ซีีเอ็็ด ยููเคชััน	ผู้้�ช่ว่ ยบรรณาธิิการ
				
แผนกตำำ�ราวิิชาการ

2558-ปััจจุบัุ นั
2547-2558
2545- 2546
2539-2544
2537-2538
2536-2536

Company Limited: -None-

• Tera Trade Co., Ltd.
• Ortem Co., Ltd.
• Compuservice Co., Ltd.
• Se-Education PCL.
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รายงานประจำำ�ปี 2562
บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)

• บมจ. เออาร์์ไอพีี	ผู้�อำ้ �ำ นวยการฝ่า่ ยสื่่อ� ธุุรกิิจ	ก.พ. 2556- ปััจจุบัุ นั
		ผู้้�จัดั การอาวุุโส	ก.พ. 2552- ม.ค. 2556
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีี-

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

5 Years’ work experience:
Listed Company : (1 EA)

Certificate:
•-

• ARIP PCL.
			

บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)

Certificate:
•-

Educations:
• B.Sc. Kasetsart University, 1992

5 Years’ work experience:
Listed Company: (1 EA)

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:

• ARIP PCL.
		
-ICT Media & Event Director
-ICT Media

2004- Present
2004-2015

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

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

Company Limited : -None-

- Business Media Director
- Senior Manager

Feb 2013– Present
Feb 2009– Jan 2013

นางสาวพรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์
Miss Pornpavee
Sahawathanapong

นายวิิทยา กิิจชาญไพบููลย์์
Mr. Wittaya
Kitchanpaiboon

อายุุ 52 ปีี
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

อายุุ 47 ปีี
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ

Age 52 Years

Age 47 Years

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 0.09%
• direct 0.08%
• indirect –None Duration of Executive 15 Years (July 1, 2005 – Present)

Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)
• direct -None• indirect –None -

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง 0.08%
• ทางอ้้อม – ไม่่มีี จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 15 ปีี (1 ก.ค. 2548 – ปััจจุุบันั )

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2562)
• ทางตรง -ไม่่มีี• ทางอ้้อม –ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่�เ่ ป็็นผู้้�บริิหาร 8 เดืือน (13 พ.ค. 2562 -ปััจจุุบันั )

Asst. Business Media Director

Chief Financial Officer

Duration of Executive 8 Months (May 13, 2019-Present)

การศึึกษา:
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยบููรพา
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ (การบััญชีี) คณะศิิลปศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒประสานมิิตร

การศึึกษา :
• ปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััยราชภััฎจันั ทรเกษม
ประกาศนีียบััตร / โครงการ:
•-

ประกาศนีียบััตร/ โครงการ:
•-

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)

ประสบการณ์์ย้อ้ นหลััง 5 ปีี:
บริิษัทั จดทะเบีียน: (1 แห่่ง)

• บมจ. เออาร์์ไอพีี	ผู้�อำ้ �ำ นวยการฝ่่ายบััญชีี 	ก.ค. 2548-ปััจจุบัุ นั
		
และการเงิิน
บริิษัทั ทั่่ว� ไป: (-ไม่่มีี-)

• บจ.สแพลช อิินเตอร์์แอ็็คทีีฟ	กรรมการ

Certificate :
•-

Company Limited : (-None-)
• Splash Interactive Co., Ltd.

- ผู้้�ช่ว่ ยผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่า่ ยสื่่อ� ธุุรกิิจ	พ.ค. 2562-ปััจจุบัุ นั
- บรรณาธิิการบริิหาร นิิตยสารบิิสิเิ นส พลััส 2558-ปััจจุบัุ นั
- ผู้้�สื่อ�่ ข่่าวอาวุุโส
2545-2558

บริิษัทั ทั่่ว� ไป: -ไม่่มีี-

2554- 2556

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

5 Years’ work experience:
Listed Company : (1 EA)
• ARIP PCL.

• บมจ. เออาร์์ไอพีี
		
		

Educations:
• Bachelor degree, Chandrakasem Rajabhat University
Certificate:
•5 Years’ work experience:
Listed Company : (1 EA)

Chief Financial Officer

July 2005-Present

Director		

2011-2013

• ARIP PCL.
		
		

- Asst. Business Media Director
- Executive editor Business+
- Senior Reporter

May 2019–Present
2015–Present
2002–2015

Company Limited : -None-
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เปรีียบเทีียบรายได้้ ปีี 2562
REVENUE COMPARISONS 2019
ปีี 2562
2019

ปีี 2561
2018

31%

24%

บริิการดิิจิิทััล
Digital Service

สื่่�อและคอนเทนต์์
Media and
Contents

33% 27%

บริิการดิิจิิทััล
Digital Service

45%

สื่่�อและคอนเทนต์์
Media and
Contents

40%

การจััดนิิทรรศการ
Event Management

การจััดนิิทรรศการ
Event Management

การเปรีียบเทีียบตััวเลขทางการเงิิน สำำ�หรัับปีี 2558 - 2562
FINANCIAL COMPARISON FOR THE Y2015-2019
รายได้้รวม (หน่่วย: ล้้านบาท)

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิประจำำ�ปีี (หน่่วย: ล้้านบาท)

Total Revenue (Unit: MB)

Net Profit (Loss) for the year (Unit: MB)
307.28

3.4
2.16

1.33
165.96
136.88

162.68

1.85

178.34

2562 2561 2560 2559 2558
2019

2018

2017

2016

2015

2562 2561 2560 2559 2558
2019

2018

2017

2016

2015

-9.86

สิินทรััพย์์รวม (หน่่วย: ล้้านบาท)
Total Assets (Unit: MB)

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (หน่่วย: ล้้านบาท)
Equity (Unit: MB)

238.62
206.81 205.48

234.72

203.06 201.01

232.72 232.38
229.55

196.16

2562 2561 2560 2559 2558
2019
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รายงานประจำำ�ปี 2562
บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)

2017

2016

2015

2562 2561 2560 2559 2558
2019

2018

2017

2016

2015

ข้้อมููลทางการเงิินโดยสรุุป
สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

( หน่่วย : ล้้านบาท)

งบการเงิินเฉพาะบริิษััท
2559
2558
2561
2560
2562
ฐานะทางการเงิิน
• สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
• สิินทรััพย์์รวม
• หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
• หนี้้�สิินรวม
• ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
• ทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว

148.80
234.72
21.05
27.92
206.81
116.50

152.01
232.72
019.23
027.24
205.48
116.50

ผลการดำำ�เนิินงาน
• รายได้้รวม
• รายได้้จากการขายและบริิการ
• ต้้นทุุนขายและบริิการ
• กำำ�ไรขั้้�นต้้น
• กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
• กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
• กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม สำำ�หรัับปีี

165.96
164.43
118.47
45.95
003.08
1.33
1.33

136.88
162.68
135.66
161.27
94.37
121.05
041.29
40.22
0 4.32
2.77
003.40		 2.16
002.42
2.06

อััตราส่่วนทางการเงิิน
• อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
• อััตราส่่วนกำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายและภาษีี (%)
• อััตราส่ว่ นกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
• อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (%)
• อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
• อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
• อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

027.95
1.93
0.80
1.37
0.64
7.07
0.13

030.44
3.26
2.48
1.92
1.66
7.90
0.13

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น
• กำำ�ไรต่่อหุ้้�น (บาท)
• จำำ�นวนหุ้้น� สามััญ - ทุุนที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว (ล้้านหุ้้น� )
• มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
• มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)
• เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)

0.003
466.00
0.44
0.25
-

0.007		 0.005
466.00
466.00
0.44		 0.44
0.25
0.25
-		
-

150.48
232.38
021.53
029.32
203.06
116.50

0 24.94
1.76
1.32
1.24
1.07
6.99
0.14
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ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท
สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ

เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์
E-mail address
ทุุนจดทะเบีียน
แบ่่งเป็็นทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว

บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
ประกอบธุุรกิิจ 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
1. ธุุรกิิจสื่่�อและคอนเทนต์์
2. ธุุรกิิจจััดงานนิิทรรศการ งานแสดงสิินค้้า และกิิจกรรมทางการตลาด
3. ธุุรกิิจบริิการดิิจิิทััล
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
หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 466,000,000 หุ้้�น

บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบีียนหุ้้�นและใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ชั้้น� 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์: +66 (0) 2009 9000 โทรสาร: +66 (0) 2009 9992
ผู้้�สอบบััญชีี

ส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3972
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา
193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก คลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์: +66 (0) 2264 9090
โทรสาร: +66 (0) 2264 0789-90
www.ey.com

กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ
กรรมการบริิหาร /ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริิษััท
E-mail address
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

นายธนิิต แกล้้วเดชศรีี
นางสาวพรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์
นางสาวฌานิิกา กิิจรััตนกาญจน์์
tarip@arip.co.th

วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
วิิสััยทััศน์์

เป็็นผู้้�นำำ�ในการผลิิตดิิจิิทััลคอนเทนต์์ที่่�สร้้างสรรค์์ และจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็นสื่่�อที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อผู้้�บริิโภค
และสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา และบริิการทางการสื่่�อสารการตลาด
ที่่�มีีผู้้�บริิโภคเป็็นศููนย์์กลาง ด้้วยเครื่่�องมืือ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย

พัันธกิิจ

•	ผลิิตเนื้้�อหาด้้านธุุรกิิจ ไอซีีทีี การศึึกษา และอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ มีีความถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
• 	พััฒนาสื่่�อรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�มีีคุุณภาพ และสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ให้้บริิการสื่่�อสารการตลาดแบบบููรณาการ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้วยความเป็็นมืืออาชีีพ
• 	พััฒนาเครื่่�องมืือทางดิิจิิทััลเพื่่�อตอบสนองความเปลี่่�ยนแปลงด้้วยนวััตกรรมทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

	บริิษััทมีีเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ด้้านคอนเทนต์์
		บริิษัทั มีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้นำ� �ำ ด้้านการผลิิตเนื้้อ� หา ด้้านบริิหารจััดการธุุรกิจิ การตลาด ไอซีีทีี การศึึกษา และเนื้้อ� หา
อื่่น� ที่่เ� กี่่ยวข้้
� อง โดยมุ่่�งเน้้นในข้้อมููลเชิิงลึึก การวิิเคราะห์์เชิิงธุุรกิจิ ในรายอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้บริ
� หิ ารเจ้้าของกิิจการ และ
เนื้้� อ หาในเชิิ ง กว้้าง หรืื อ ภาพรวมสำำ� หรัั บ ผู้้� อ่่ า นทั่่� ว ไป รวมถึึ ง เนื้้� อ หาความรู้้� เ พื่่� อ พัั ฒ นาบุุ ค ลากรในองค์์ ก รเพื่่� อ
ให้้ก้้าวทัันกัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และเทคโนโลยีี ในยุุคโลกาภิิวััตน์์
2. ด้้านสื่่�อ
		บริิษััทมีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านสื่่�อที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อผู้้�บริิโภค และสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�ผลิตขึ้้
ิ น� ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อการรัับรู้้แ� ละการเข้้าถึึงข่่าวสารของกลุ่่�มเป้้าหมาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ งานนิิทรรศการ สััมมนา กิิจกรรมทางการตลาดรููปแบบต่่าง ๆ หรืือสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์อื่่�น ๆ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการสื่่�อสารและการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. ด้้านบริิการสื่่�อสารทางการตลาดครบวงจร
		บริิษัทั มีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้นำ� �ำ ด้้านการให้้บริิการสื่่�อสารทางการตลาดที่่ค� รบวงจร เพื่่อ� สร้้างการรัับรู้�้ ความเข้้าใจ และ
การเป็็นที่่ย� อมรัับในวงกว้้าง ซึ่่ง� ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่การให้้คำำ�ปรึึกษาทางการตลาด การฝึึกอบรมการโฆษณา การประชาสััมพันั ธ์์
การส่่งเสริิมการขาย การตลาดทางตรง การจััดงานแสดงสิินค้้า การจััดการประชุุมสัมม
ั นา และกิิจกรรมการตลาดในรููปแบบต่่าง ๆ
ให้้กลุ่่�มลููกค้้าภาคธุุรกิิจเอกชนและหน่่วยงานภาครััฐ ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับภููมิิภาค
4. ด้้านพััฒนาเครื่่�องมืือดิิจิิทััล
		บริิษัทั มีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาซอฟต์์แวร์์ ทั้้�งในส่่วนที่่�เป็็นแพลตฟอร์์ม เครื่่อ� งมืือ และแอปพลิิเคชัันคอมพิิวเตอร์์
และอุุปกรณ์์สื่่อ� สารเคลื่่อ� นที่่�ต่า่ ง ๆ เพื่่�อให้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการบริิหารและพััฒนาบุุคคลากรในองค์์กรสมััยใหม่่ ที่่�ต้อ้ งรัับมือื
กัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงพััฒนาเครื่่อ� งมืือทางการตลาดที่่ช่� วย
่ ในการสื่่�อสารด้้วยรููปแบบที่่�ทันั สมััย เพื่่อ� ช่่วยให้้
การสื่่�อสารการตลาดประสบความสำำ�เร็็จ และสามารถวััดผลได้้อย่่างแม่่นยำำ�
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
บริิษัทั ประกอบธุุรกิจิ หลััก 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�

1.	ธุุรกิิจสื่่�อและคอนเทนต์์

บริิษััทผลิิต จำำ�หน่่าย และให้้บริิการพื้้�นที่่�โฆษณาบน
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อดิิจิทัิ ลั และสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ที่่�มีเี นื้้�อหาด้้าน
ธุุรกิิจ การบริิหารจััดการ และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1.1 สื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาด้้านธุุรกิิจ และการจััดการ
1.1.1 ‘Business+’ นิิตยสารเชิิงวิิเคราะห์์ เศรษฐกิิจ
ธุุรกิิจ กลยุุทธ์์บริิหาร การจััดการ และการตลาด รายงาน
ความเคลื่่�อนไหวในแวดวงธุุรกิิจ บทสััมภาษณ์์ผู้�บริ
้ ิหาร
ที่่ปร
� ะสบความสำำ�เร็็จ เพื่่อ� ให้้ผู้้อ่� า่ นได้้รัับทราบถึึงกลยุุทธ์์และ
แนวโน้้มธุุรกิิจ เป็็นกรณีีศึึกษาสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
กัับธุรกิ
ุ จิ เพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถขององค์์กร
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้อ่� า่ น - ผู้้บริ
� หิ ารระดัับสููงขององค์์กรทั้้�งด้้าน
บริิหารจััดการ การตลาด และกลยุุทธ์์องค์์กร รวมไปถึึง
ผู้้บริ
� หิ ารระดัับกลางที่่เ� ตรีียมก้้าวสู่่�ระดัับสููงต่่อไป
			
ผู้้�ลงโฆษณา - องค์์กรที่่�ต้้องการเสริิมสร้้าง
ภาพลัักษณ์์ หรืือประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์องค์์กร สิินค้้า
หรืือบริิการ ไปยัังกลุ่่�มผู้้�อ่่านเป้้าหมาย
รููปแบบรายได้้: รายได้้หลัักมาจากการให้้บริิการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ การจำำ�หน่่ายนิิตยสาร รวมถึึงการต่่อยอด
ไปยัังหนัังสืือฉบัับพิิเศษ และงานสััมมนา
1.1.2 หนัังสืือรวบรวมข้้อมููลรายปีี
		• ‘Business+ Top 1000 Companies’ เป็็นหนัังสืือ
ที่่รวบรวมข้้
�
อมููลผลประกอบการของทุุกบริิษัทั ที่่จ� ดทะเบีียนใน
ประเทศ เพื่่�อจััดอัันดัับบริษัิ ทั ที่่มี� ราย
ี ได้้รวมสููงสุุดของประเทศ
จำำ�นวน 1,000 บริิษัทั มีีบทวิิเคราะห์์บริษัิ ทั ที่่มี� ผี ลตอบแทน
สููงสุุ ด (Top Gain) และต่ำำ�� สุุ ด (Top Loss) ในแต่่ ล ะ
อุุตสาหกรรม และการจััดอัันดัับ 50 บริิษัทั สููงสุุด (Top 50)
ของประเทศไทย ทั้้ง� ในแง่่การเติิบโตของรายได้้ ผลกำำ�ไร และ
อััตราผลตอบแทน			
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�อ่่าน - ผู้้�บริิหารระดัับสููงและระดัับกลาง
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ดููแลด้้านกลยุุทธ์์ และด้้านการตลาดขององค์์กร	
			
ผู้้ล� งโฆษณา - องค์์กรที่่�ต้อ้ งการเสริิมสร้้าง
ภาพลัักษณ์์ หรืือหน่่วยงานที่่�ต้้องการนำำ�เสนอสิินค้้าหรืือ
บริิการไปยัังองค์์กรเป้้าหมาย ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารขององค์์กรที่่�
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

มีีรายได้้สููงสุุดจากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของประเทศ และบริิษัทั ที่่เ� ป็็น
องค์์กรขนาดใหญ่่
รููปแบบรายได้้: รายได้้หลัักมาจากการให้้บริิการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ และการจำำ�หน่่ายหนัังสืือ
		• ‘Business+ Universities’ เป็็นหนัังสืือที่่รวบรวม
�
� บสถาบั
ั
นั การศึึกษาระดัับอุดุ มศึึกษาของรััฐบาล
ข้้อมููลเกี่่ยวกั
และเอกชนทุุกแห่่งในประเทศไทย พร้้อมบทสััมภาษณ์์
วิิสัยทั
ั ศน์
ั ข์ องผู้้บริ
� หิ ารสถาบัันการศึึกษา เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้แก่่
นัักเรีียน และผู้้ป� กครองที่่กำ� �ำ ลัังเลืือกสถานศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษา
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�อ่่าน - นัักเรีียน และผู้้�ปกครองที่่�ต้้องการ
ศึึ ก ษาข้้อมููลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ เ พื่่� อ ศึึ ก ษาต่่ อ ในระดัั บ
อุุดมศึึกษา รวมถึึงครููแนะแนวที่่�นำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการ
แนะนำำ�การศึึกษาต่่อของนัักเรีียน
			
ผู้้ � ล งโฆษณา - มหาวิิ ท ยาลัั ย สถาบััน
การศึึกษาเฉพาะทาง และสถาบัันการศึึกษาด้้านอาชีีพ
เพื่่� อ เป็็ น ข้้อมููลทางเลืื อ กให้้แก่่ ผู้ ้� อ่ ่ า นที่่� ต้้ อ งการข้้อมููล
เพื่่� อ คัั ด เลืื อ กแนวทางในการศึึ ก ษาต่่ อ
รููปแบบรายได้้: รายได้้หลัักมาจากการให้้บริิการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ และการจำำ�หน่่ายหนัังสืือ
		• ‘Business+ Top Insurance’ เป็็นหนัังสืือที่่�
รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจประกัันภััยในประเทศไทย
พร้้อมบทสััมภาษณ์์วิสัิ ยทั
ั ศน์
ั ข์ องผู้้บริ
� หิ ารบริิษัทั ประกัันภััย
ชั้้�นนำำ� เพื่่�อเป็็นข้้อมููลให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของ
การประกัันชีีวิิตและประกัันวิินาศภััย และสามารถเลืือก
ประกัันที่่�ตรงกัับความต้้องการของตนเองและครอบครััว
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�อ่่าน - บุุคคลทั่่�วไปผู้้�สนใจและต้้องการ
ข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บั การประกัันภััย เพื่่�อเป็็นแนวทางในการเลืือก
แบบประกัันสำำ�หรัับตนเองและครอบครััว รวมถึึงผู้้ที่่� ต้� อ้ งการ
หาแนวทางในการลดความเสี่่�ย งทางด้้านสุุ ข ภาพและ
ต้้องการวางแผนทางด้้านการเงิินในอนาคต
ผู้้�ลงโฆษณา - บริิษััทประกัันชีีวิิต บริิษััท
			
ประกัันวิินาศภััย สถานพยาบาล รวมถึึงสถาบัันการเงิิน
รููปแบบรายได้้: รายได้้หลัักมาจากการให้้บริิการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ และการจำำ�หน่่ายหนัังสืือ

1.1.3 งานสััมมนา และงานมอบรางวััล
		• งานสััมมนา กองบรรณาธิิการได้้พิิจารณา วิิเคราะห์์
กลั่่น� กรองประเด็็นที่่�น่่าสนใจ จััดเป็็นหััวข้้อสััมมนาเพื่่�อนำำ�
เสนอเนื้้�อหาให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นฐานผู้้�อ่่าน
และเป็็นการขยายขอบเขตธุุรกิจิ นอกเหนืือจากบนสิ่่ง� พิิมพ์์
มาสู่่�งานสื่่�อ กิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�บริิหารองค์์กรและ
กิิจการต่่าง ๆ ได้้พบปะแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น รวมถึึงการ
ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�ให้้บริิการทางธุุรกิิจหลากหลายด้้าน
ที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการจััดงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�บริิหารระดัับสููงและระดัับกลางของ
องค์์กรในขอบเขตงานด้้านต่่าง ๆ
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากผู้้สนั
� บสนุ
ั นุ การจััดงาน
		 • งานมอบรางวััล ‘THAILAND TOP COMPANY
AWARDS’ (TOP AWARDS) เป็็นการต่่อยอดธุุรกิิจจาก
นิิตยสาร Business+ Top 1000 ผนวกกัับความร่่วมมือื กัับ
พัันธมิิตรที่่�เป็็นผู้้�ให้้บริิการข้้อมููล และสถาบัันการศึึกษา
จึึงก่่อเกิิดโครงการจััดการค้้นหาหลัักเกณฑ์์การคัั ดเลืื อ ก
องค์์กรชั้้�นนำำ� และพิิธีมี อบรางวััล ‘TOP AWARDS’ ที่่เ� ริ่่ม� ต้้น
มาตั้้�งแต่่ปีี 2556 โดยมีีการคััดเลืือกองค์์กรที่่�มีคี วามโดดเด่่น
ในด้้านผลการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิจิ ตลอดจนความ
ใส่่ใจต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ธรรมาภิิบาลสู่่�การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
กลุ่่�มเป้้าหมาย: องค์์กรที่่�มี ีผลการดำำ �เนิินงานที่่�ดีีเยี่่�ยม
และมีีการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นในทุุกอุุตสาหกรรม
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากผู้้สนั
� บสนุ
ั นุ การจััดงาน
		 • งานมอบรางวัั ล ‘THAILAND TOP SME
AWARDS’ เป็็นงานที่่�นำำ�แนวคิิดจากงาน TOP AWARDS
มาขยายขอบเขตเพื่่�อให้้ครอบคลุุมองค์์กรขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม ที่่�มีีแนวคิิดและผลการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่น
เพื่่�อนำำ�เสนอความสำำ�เร็็จและแนวทางการบริิหารจััดการของ
องค์์กรเหล่่านี้้�ให้้สาธารณชนได้้รัับทราบ
กลุ่่�มเป้้ า หมาย: องค์์ ก รขนาดกลางและขนาดย่่ อ มที่่� มีี
ผลการดำำ�เนิินงานที่่ดี� เี ยี่่ยม
� และมีีการดำำ�เนิินงานที่่โ� ดดเด่่น
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากผู้้สนั
� บสนุ
ั นุ การจััดงาน
1.1.4 ELEADER
		สื่่�อออนไลน์์ที่่วิ� เิ คราะห์์เจาะลึึกเกี่่ยวกั
� บั การประยุุกต์์
ใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารสำำ�หรัับองค์์กร
รายงานข่่าวสารความเคลื่่�อนไหว แนวโน้้มอุุตสาหกรรม
คอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารทั่่�วโลก
นำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่างๆ อาทิิ
Internet of Things (IoT), AI, Smart City, Cyber Security,

Big Data ในรููปแบบของบทความ บทวิิเคราะห์์ ผ่่าน
หลากหลายช่่องทาง ได้้แก่่
		 • Website: www.theeleader.com
		 • Facebook: eleaderfanpage
กลุ่่�มเป้้ า หมาย: ผู้้� อ่่ า น - ผู้้�บริิห ารส่่ ว นงานเทคโนโลยีี
สารสนเทศทั้้�งภาครััฐและเอกชน ที่่�ต้อ้ งการติิดตามข้้อมููลที่่�
ทัันสมััยและการวิิเคราะห์์ในส่่วนของเทคโนโลยีีระดัับองค์์กร
เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กรของตนเอง ให้้เป็็นไปตาม
เป้้าหมายของธุุรกิจิ หรืือองค์์กร
ผู้้ล� งโฆษณา - บริิษัทั หรืือองค์์กรที่่�ต้อ้ งการ
			
เสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ หรืือประชาสััมพันั ธ์์สินิ ค้้าหรืือบริิการ
ไปยัั ง กลุ่่�มผู้้�บริิหารที่่�ดููแลส่่วนงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากการให้้บริิ ก ารโฆษณา
ประชาสััมพันั ธ์์ การจััดงานสััมมนา และบริิการบริิหารจััดการ
งานสััมมนาให้้องค์์กรทั้้�งภาครััฐและเอกชน
1.2 สื่่�อทางด้้านเทคโนโลยีี
1.2.1 COMTODAY หรืือ techhub.in.th จากจุุดเริ่่ม� ต้้น
นิิตยสารไอซีีทีชั้้ี น� แนวหน้้า ที่่�ผันั ตััวสู่่�การเป็็นสื่่�อดิิจิทัิ ลั ครบ
วงจร โดยนำำ�เสนอเนื้้�อหาที่่�ตอบโจทย์์รููปแบบการใช้้ชีีวิิต
ของคนในยุุคปััจจุุบััน ซึ่่�งมีีเทคโนโลยีีเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องทั้้�งใน
ด้้านการดำำ�เนิินชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วััน การทำำ�งาน และองค์์กรธุุรกิจิ
ที่่�ต้อ้ งการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารตลอดเวลา ผ่่านหลากหลาย
ช่่องทาง ได้้แก่่
		 • Website: www.techhub.in.th แหล่่งข้้อมููล
ความรู้้�ทางด้้านไอซีีทีี และคอนซููเมอร์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�
ดำำ�เนิินงานมานานกว่่า 10 ปีี และมีีคนติิดตามมากกว่่า
1 แสนคนต่่อเดืือน
		 • Facebook: techhub.arip มีีผู้้�ติิดตามมากกว่่า
2 แสนคน
		 • Twitter: @techhub_arip ย่่อยข้้อมููลให้้กระชัับ
เอาใจคนรัักไอทีีที่่�ชอบติิดตามข่่าวสารแบบสั้้�น ๆ
		 • IG: techhub.arip
		 • Youtube (ARIP Official) แหล่่งวิิดีโี อ รีีวิวิ How to
ด้้านไอทีีที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากในเรื่่�องความน่่าเชื่่�อถืือ
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�อ่่าน - คนทั่่�วไปที่่�สนใจในเรื่่�องของ
เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ไลฟ์์ ส ไตล์์ ยุุ ค ใหม่่ อาทิิ Notebook,
Smartphone, Printer, IoT, AI หรืือ Cyber Security พร้้อม
การนำำ�ไปใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คุ้้�มค่่าและปลอดภััย
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			ผู้้ล� งโฆษณา - บริิษัทั หรืือองค์์กรที่่�ต้อ้ งการเสริิม
สร้้างภาพลัักษณ์์ หรืือประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าหรืือบริิการไป
ยัังกลุ่่�มเป้้าหมายของสื่่�อเว็็บไซต์์และสื่่�อสัังคมออนไลน์์
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากการให้้บริิ ก ารโฆษณา
ประชาสัั มพัั น ธ์์ การรีี วิิ ว สิิ น ค้้าและบริิ ก าร รวมถึึ ง การ
ต่่อยอดไปยัังกิิจกรรมพิิเศษสำำ�หรัับสมาชิิกและชุุมชนที่่�
สนใจในเรื่่�องราวนั้้�น ๆ
1.2.2 COMMART www.commartthailand.com
และ Facebook: commartthailand สื่่�อออนไลน์์ของ
งานแสดงสิินค้้าไอซีีทีชั้้ี น� นำำ� ‘คอมมาร์์ต’ ที่่บริ
� ษัิ ทั จััดเพื่่อ� เป็็น
ช่่องทางการสื่่�อสารกิิจกรรมกัับผู้้บริ
� โิ ภค ในการประชาสััมพันั ธ์์
ข้้อมููลรายละเอีียดการจััดงาน โพรโมชััน ไฮไลต์์ และกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ภายในงาน รวมถึึงรายชื่่�อผู้้�ประกอบการ ตลอดจน
สิินค้้าและบริิการต่่าง ๆ ที่่เ� ข้้าร่่วมแสดงในงาน
กลุ่่�มเป้้าหมาย: บุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจสิินค้้าไอซีีทีีที่่�ต้้องการ
ข้้อมููลของการจััดงาน รายละเอีียด และโพรโมชัันของสิินค้้า
ภายในงานคอมมาร์์ทและกลุ่่�มกิิจการผู้้�ออกบููธที่่�ต้้องการ
ข้้อมููลการจััดงานทั้้�งหมด

ในเรื่่อ� งเทคโนโลยีีและการซื้้�อสิินค้้าเทคโนโลยีีสำ�ำ หรัับใช้้งาน
ทั้้ง� ส่่วนบุุคคลและธุุรกิจิ
			
ผู้้�เข้้าชมงาน (Visitor) คืือ บุุคคลทั่่�วไปที่่�
สนใจสิินค้้าเทคโนโลยีี ซึ่่�งจะได้้รัับทั้้�งเนื้้�อหา การรัับรู้้�ของ
สิิ น ค้้า คุุ ณ สมบัั ติิ ต่่ า งๆ ตลอดจนสามารถซื้้�อสิินค้้าที่่�มีี
ความหลากหลายและครบถ้้วนได้้ภายในงาน
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�สำำ�หรัับ
ผู้้ �แสดงสิินค้้า เพื่่�อทำำ �กิิจกรรมส่่งเสริิมการขายและจััด
จำำ�หน่่ายสิินค้้า ตลอดจนการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในงาน
และจากสปอนเซอร์์งาน
การจััดงานทั่่�วไป
กลุ่่�มเป้้าหมาย: หน่่วยงานภาครััฐหรืือเอกชนที่่�ต้้องการทำำ�
กิิจกรรมการตลาดผ่่านรููปแบบการจััดกิิจกรรมการจััดงาน
(Event) ซึ่่�งจะอยู่่�ในรููปของการแสดงสิินค้้า (Exhibition)
การจััดประชุุม (Meeting) หรืืองานสััมมนา (Conference)
ต่่าง ๆ				
รููปแบบรายได้้: มาจากค่่าบริหิ ารการจััดงาน

3. ธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล ประกอบด้้วย

2. ธุุรกิิจจััดงานนิิทรรศการ งานแสดงสิินค้้า และ
3.1 ธุุรกิิจการให้้บริิการสื่่�อสารการตลาดดิิจิิทััลครบ
กิิจกรรมทางการตลาดครบวงจร ประกอบด้้วย
วงจร (Digital Marketing Service) เพื่่อ� ตอบโจทย์์การตลาด

2.1 งานแสดงสิินค้้าไอซีีทีี ภายใต้้ชื่่อ� งาน ‘COMMART’
ปััจจุุบัันมีีการจััดงาน 3 ครั้้�งต่่อปีี
2.2 รัับจัดั การและบริิหารงานแสดงสิินค้้า งานนิิทรรศการ
ตั้้ง� แต่่เสนอแนวคิิด รููปแบบงาน จััดหาสถานที่่� จััดหาข้้อมููล
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ประชาสััมพัันธ์์ บริิหารงานจนสำำ�เร็็จ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องและตรงตามวััตถุุประสงค์์ของลููกค้้าทั้้�ง
ภาครััฐและเอกชนในยุุคดิิจิิทััล
2.3 รัับจัดั การและบริิหารกิิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
ตามความต้้องการของลููกค้้า ตั้้�งแต่่การวางแผน กลยุุทธ์์
ไปจนถึึ ง การประเมิิ น วัั ด ผล เพื่่� อ ให้้บรรลุุ เ ป้้ า หมาย
ทางการตลาด โดยอาศััยความเชี่่ยวชา
� ญในการผลิิตเนื้้�อหา
คอนเทนต์์ การสร้้างสรรค์์สื่่�อ ฐานข้้อมููลผู้�บริ
้ ิโภค และ
ประสบการณ์์ ด้้านการบริิ ห ารงานแสดงสิิ น ค้้าและงาน
นิิทรรศการ
งาน COMMART
กลุ่่�มเป้้าหมาย: ผู้้�แสดงสิินค้้า (Exhibitor) ซึ่่�งหมายถึึง
บริิษัทั ผู้้ผลิ
� ติ หรืือเจ้้าของเทคโนโลยีี บริิษัทั ตััวแทนจำำ�หน่่าย
บริิษััทพััฒนาโซลููชัันต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการจำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือ
บริิการ ตลอดจนสร้้างภาพลัักษณ์์สู่่�กลุ่่�มผู้้เ� ดิินงานซึ่่ง� สนใจ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ของลููกค้้าองค์์กรทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว ตั้้�งแต่่การวาง
กลยุุทธ์์การตลาด (Online Marketing Strategy) การสื่่�อสาร
(Online Communication Strategy) การสร้้างแบรนด์์ผ่า่ น
สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั (Branding) กลยุุทธ์์การตลาดผ่่านเนื้้อ� หา (Content
Marketing Strategy) สร้้างสรรค์์เนื้้อ� หาที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้กัับ
แบรนด์์ (Creative Content) การบริิหารสื่่�อออนไลน์์ (Online
Content Management) การวางแผน และซื้้�อสื่่�อดิิจิิทััล
(Online Media Plan and Buy) รวมถึึงการวััดผลวิิเคราะห์์
ข้้อมููล และออกรายงาน เพื่่� อ นำำ� ไปสู่่�การทำำ� การตลาด
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย และสอดคล้้องกัับความ
ต้้องการทางธุุรกิจิ ขององค์์กร
กลุ่่�มเป้้าหมาย: องค์์กร หรืือบริิษัทั ตััวแทนโฆษณาที่่�ต้อ้ งการ
ทำำ�การตลาดสิินค้้าหรืือบริิการผ่่านสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั
รููปแบบรายได้้: รายได้้มาจากค่่าบริิการ ค่่าบริิหารจััดการ
ซึ่่ง� สััญญาการให้้บริิการมีีทั้้ง� ในระยะสั้้�นและระยะยาว หรืือ
รายได้้จากการจัั ด กิิ จ กรรมทางการตลาดตามความ
ต้้องการของลููกค้้า
3.2 ธุุ รกิ ิ จ แพลตฟอร์์ มชั้้ � น หนัั ง สืื อ มัั ล ติิ มี ี เ ดีี ย
(Multimedia e-Bookshelf) เป็็นรููปแบบการให้้บริิการ

ประกอบด้้วยแพลตฟอร์์ ม การฝึึ ก อบรมออนไลน์์ ผ่่ า น
คลาวด์์ เ ทคโนโลยีี โดยรวมเอาระบบการประเมิิ น ผล
ความสามารถในการสร้้างเส้้นทางการเรีียนตามสมรรถนะ
ของบุุคลากรตามตำำ�แหน่่งที่่�องค์์กรต้้องการ ความสามารถ
ในการเชื่่�อมต่่อกัับระบบบริิหารงานบุุคคล สื่่�อการสอน
และคอนเทนต์์ที่่�มีีคุุณภาพ มีีรููปแบบการนำำ�เสนอแบบ
ผสมผสานของสื่่� อ ประเภทต่่ า ง ๆ โดยมีี ค วามร่่ วมมืื อ
ทางวิิชาการจากสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�
กลุ่่�มเป้้าหมาย: องค์์กรขนาดกลางหรืือขนาดใหญ่่ที่่ต้� อ้ งการ
ระบบพััฒนาบุุคลากร
รููปแบบรายได้้: สััญญาเช่่าใช้้บริิการรายปีี

ด้้านดิิจิิทััลสำำ�หรัับการผลิิต จััดเก็็บ และเผยแพร่่หนัังสืือ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผ่่านคลาวด์์เทคโนโลยีีที่่�สามารถรวมไฟล์์
ภาพเคลื่่�อนไหว เสีียง วิิดีีโอ แอนิิเมชััน ตลอดจนกระจาย
ให้้ถึึงผู้้�บริิโภคผ่่านทางอุุปกรณ์์พกพา ได้้แก่่ สมาร์์ทโฟน
และแท็็บเล็็ต เพื่่�อตอบสนองความต้้องการการบริิโภค
สื่่�อดิิจิิทััลที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
กลุ่่�มเป้้าหมาย: สถาบัันการศึึกษา หรืือองค์์กรที่่�ต้้องการ
จััดการระบบข้้อมููล และต้อ้ งการลดการใช้้งานเอกสาร
รููปแบบรายได้้: สััญญาเช่่าใช้้บริิการรายปีี
3.3 ธุุรกิจิ แพลตฟอร์์มเพื่่�อการพััฒนาบุุคลากรในองค์์กร
(Enterprise Learning Platform) สำำ�หรัับองค์์กรที่่�ต้้องการ
พัั ฒ นาทัั ก ษะและศัั ก ยภาพของบุุ ค ลากร เป็็ น โซลููชัั น ที่่�

โครงสร้้างรายได้้
ประเภทของรายได้้

2562

2561

ล้้านบาท

ร้้อยละ

39.08
73.78
51.57
164.43

23.55
44.46
31.07
99.08

36.19
54.28
45.20
135.66

26.44
39.66
33.02
99.11

33.78
81.09
46.39
161.27

20.77
49.85
28.52
99.13

1.53

0.92

1.22

0.89

1.41

0.87

165.96

100.00

136.88 100.00
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1. สื่่�อและคอนเทนต์์
2. การจััดงานนิิทรรศการ
3. บริิการดิิจิิทััล
รวมรายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้ทั้้�งหมด

ล้้านบาท ร้้อยละ

2560

ล้้านบาท ร้้อยละ

เหตุุการณ์์สำำ�คััญของบริิษััท
พ.ศ. 2532	ก่่อตั้้�งบริิษััท เอ.อาร์์. อิินฟอร์์เมชััน แอนด์์ พัับลิิเคชััน จำำ�กััด
พ.ศ. 2553 	ดำำ� เนิิ น การแปรสภาพเป็็ น บริิ ษััท มหาชนจำำ� กัั ด เปลี่่� ย นชื่่�อ จาก บริิ ษััท เอ.อาร์์ . อิิ น ฟอร์์ เ มชัั น แอนด์์
		พัับลิ ิเคชััน จำำ �กััด เป็็น บริิษั ัท เออาร์์ไอพีี จำำ �กััด (มหาชน) และเข้้าทำำ �การซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์
		
เอ็็ม เอ ไอ เมื่่อ� วัันที่่� 2 ธัันวาคม 2553
พ.ศ. 2555
รัั บบั ั ตรส่ ่ ง เสริิ ม การลงทุุ น จากคณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น (BOI) ในกิิ จ การซอฟต์์ แ วร์์ ปร ะเภท
		
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
พ.ศ. 2556 	จััดงาน Thailand Top Company Award เป็็นงานมอบรางวััลให้้บริิษััทที่่�มีีผลประกอบการโดดเด่่น
พ.ศ. 2558
- เปิิดตััว Data Dive บริิการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้บริ
� ิโภคครบวงจร ตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููลไปจนถึึงการวิิเคราะห์์
		
และรายงานผล ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายของผู้้�บริิโภคได้้ดีีที่่�สุุด
		
- เปิิดใช้้บริิการโซเชีียลมีีเดีีย Facebook: techhub.arip, Twitter: @techhub_arip เพื่่�อเป็็นการรวมพลััง
		
สื่่�อด้้านไอซีีทีีคอนซููเมอร์์ให้้ครอบคลุุมทุุกช่่องทางการเผยแพร่่
พ.ศ. 2560
- พััฒนา ‘WISIMO’ eLearning Solution ทั้้�งระบบการบริิหารการเรีียนรู้้� และเนื้้�อหาบทเรีียนที่่�นำำ�ไปใช้้งาน
			 ได้้จริิง สำำ�หรัับองค์์กรที่่�ต้อ้ งการเพิ่่�มศักั ยภาพ ความรู้้� ความสามารถของบุุคลากร เพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถ	
			 ในการแข่่งขัันขององค์์กร
		
- จััดงาน Thailand Top SME Awards เป็็นงานมอบรางวััลสำำ�หรัับผู้้ปร
� ะกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
		
ขนาดย่่อย ที่่�มีีแนวคิิดและผลงานที่่�โดดเด่่น
ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
	ปััจจุุบัันบริิษััทมีีปััจจััยความเสี่่�ยงทั้้�งจากภายในและ
ภายนอกที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีีแผนการ
ประเมิินความเสี่่�ยงและแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้้น� ทั้้ง� นี้้อ� าจมีีความเสี่่ย� งและความไม่่แน่่นอนอื่่น� ที่่บริ
� ษัิ ทั
มิิได้้จััดเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ หรืือเป็็นความเสี่่�ยง
ที่่บริ
� ษัิ ทั ไม่่อาจคาดการณ์์ได้้ โดยมีีปัจั จััยความเสี่่ย� งต่่าง ๆ ดัังนี้้�

1.	ปััจจััยความเสี่่�ยงทางตรง
1.1 ความเสี่่�ยงทางด้้านทรััพยากรบุุคคล
		 เนื่่อ� งจากธุุรกิจิ ของบริิษัทั เป็็นการให้้บริิการ บุุคลากร
จึึงถืือว่่าเป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ ศัักยภาพและคุุณภาพ
ของทรััพยากรมนุุษย์์จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานเนื่่อ� งจาก
เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจขององค์์กร อีีกทั้้�ง
� ญในด้้านพััฒนาและจััดทำำ�เนื้้อ� หา
ความชำำ�นาญและเชี่่ยวชา
ข่่าวสาร ข้้อมููลด้้านธุุรกิจิ การตลาด และไอซีีทีี (ICT) ตลอด
จนการพััฒนาบริิการด้้านดิิจิิทััลต่่าง ๆ ของบุุคลากรจะช่่วย
สร้้างคุุณค่่าให้้กัับบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลง
บุุคลากรเป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ยาก เนื่่�องจากมีีปััจจััยหลาย
ประการ และเป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้้วางแผนการบริิหาร
ความเสี่่ย� งด้้านทรััพยากรบุุคคล โดยการพััฒนาศัักยภาพของ
บุุ ค ลากรให้้มีี อ งค์์ ค วามรู้้� ที่่� ทัั น สมัั ย อยู่่�อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ตลอดจนสร้้างระบบการจััดการความรู้้ใ� นองค์์กร (Knowledge
Management) ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น การจััดเก็็บองค์์ความรู้้�
การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� การพััฒนาหััวหน้้างาน การสอนงาน
การกำำ�กัับดููแล การสร้้างวััฒนธรรม และบรรยากาศการ
เรีียนรู้้�ในองค์์กร โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายในการเป็็นองค์์กรแห่่ง
การเรีียนรู้้� (Learning Organization) รวมทั้้�งการสร้้าง
สิ่่ง� แวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ดี� ี ทั้้ง� ทางกายภาพ การสร้้างขวััญ
กำำ�ลัังใจ และแรงจููงใจในการทำำ�งาน การส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
มีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อจููงใจให้้บุุคลากรของบริิษัทั
ทำำ�งานกัับบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ยัังมีีการกำำ�หนด
แผนการเติิบโตทางอาชีีพของบุุคลากร เพื่่อ� สร้้างความก้้าวหน้้า
ให้้แก่่พนัักงาน รวมถึึงพััฒนาบุุคลากรให้้สามารถทดแทน
งานได้้ในทุุ ก ระดัั บ เพื่่� อ บริิ ษัั ท สามารถดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

030

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

1.2  ความเสี่่ย� งทางด้้านการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภค
		ปััจจุุบันั ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีสมัยั ใหม่่ส่ง่ ผล
ให้้พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
พฤติิกรรมการบริิโภคสื่่�อสมััยใหม่่ ส่่งผลให้้มีีการบริิโภค
สื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์ล์ ดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง บริิษัทั จึึง ได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์
ในการผลิิตสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ ผสมผสานกัับสื่่อ� สมััยใหม่่ เพื่่�อสร้้าง
การเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคทุุกกลุ่่�ม อย่่างไรก็็ดีีสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ยัังคงมีี
ความน่่ า เชื่่�อ ถืื อ และจัั บ ต้้อ งได้้มากกว่่ า ในมุุ มม องของ
ผู้้ล� งโฆษณาในการสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กร
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ แนวโน้้มการเปลี่่� ย นแปลงของพฤติิ ก รรมผู้้� บริิ โ ภค
จึึงมุ่่�งผลิิตสื่่อ� ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ มีีเนื้้อ� หาสาระที่่น่� าส
่ นใจเพื่่�อเข้้าถึึง
กลุ่่�มผู้้� อ่่ า นเป้้ า หมาย บริิ ษัั ท ได้้ปรัั บ เปลี่่� ย นกลยุุทธ์์ใน
การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ โดยเน้้นเนื้้�อ หาบนสื่่�อ ออนไลน์์ และ
ผลิิตเฉพาะหนัังสืือฉบัับพิิเศษที่่�เจาะลึึกเนื้้�อหาเฉพาะด้้าน
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้อ่� า่ นที่่ชั� ดั เจน และวางแผงได้้ยาวนานขึ้้น� ซึ่่ง�
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้อ่� า่ นและผู้้ล� งโฆษณา
		 นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้จััดทำำ�นิิตยสารอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
และสื่่อ� ออนไลน์์ เพื่่อ� รองรัับพฤติิกรรมผู้้บริ
� โิ ภคที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
ไปตามกระแสนิิยมด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมสมััยใหม่่
ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องพััฒนารููปแบบการนำำ�เสนอเนื้้�อหาให้้มีี
คุุณภาพสอดคล้้องกัับความสนใจของผู้้บริ
� โิ ภคอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตลอดจนการพััฒนาต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลาย
ในการให้้บริิการของสื่่อ� ในหลาย ๆ ด้้าน
		ด้้านธุุรกิิจการจััดงานแสดงสิินค้้าไอซีีทีี บริิษััทได้้
ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ โดยร่่วมมือื กัับพันั ธมิิตรทางธุุรกิจิ ในการ
ร่่วมจััดงาน เพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง และดึึงดููดลููกค้้า
กลุ่่�มใหม่่ ส่่งผลให้้ยอดขายและผู้้เ� ข้้าชมงานให้้เพิ่่�มมากขึ้้น�
1.3 ความเสี่่�ยงจากความนิิยมในสื่่�อสมััยใหม่่
		ปััจจุุบัันรููปแบบของสื่่�อโฆษณามีีการเปลี่่�ยนแปลง
ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทส่่วนใหญ่่ซึ่่�งเป็็นลููกค้้ายัังมีีการโฆษณาใน
รููปแบบของสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ แต่่ก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับรููปแบบสื่่�อ
โฆษณาใหม่่ ๆ มากขึ้้�น เช่่น สื่่�อสัังคมออนไลน์์ และสื่่�อ
ออนไลน์์ ส่่งผลให้้ส่่วนแบ่่งการตลาดของสื่่�อเดิิมถดถอยลง
แผนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง: ถึึ ง แม้้ว่่ าสื่่� อ สมัั ย ใหม่่
จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบกัับสื่่อ� เดิิมของบริิษัทั แต่่บริษัิ ทั ได้้ใช้้
โอกาสจากการให้้บริิการด้้านการโฆษณาบนสื่่�อสัังคม

ออนไลน์์ เพื่่�อผนวกรวมสื่่�อดั้้�งเดิิมและสื่่�อใหม่่เข้้าด้้วยกััน
ทำำ�ให้้บริิษัทั มีีสื่่อ� ที่่ค� รบวงจรกว่่าเดิิม โดยบริิษัทั ได้้วางกลยุุทธ์์
ในการขยายตลาดของสื่่อ� ออนไลน์์มากขึ้้น�
1.4 ความเสี่่� ย งจากความสะดวกและสภาวะการ
ไม่่มีีอุุปสรรคในการเข้้าสู่่�ตลาดการแข่่งขัันทางการค้้า
		ด้้วยรููปแบบของสื่่�อสมััยใหม่่ ทำำ�ให้้ทุุกคนสามารถ
ปฏิิบััติิตััวเป็็นสื่่�อได้้ด้้วยตััวเอง ซึ่่�งอาจเป็็นบุุคคลคนเดีียว
หรืือองค์์กร โดยที่่�สื่่อ� เหล่่านั้้น� สามารถนำำ�เสนอเนื้้อ� หาได้้ตรงใจ
ผู้้�บริิโภค ก็็อาจได้้รัับความนิิยมจากทั้้�งผู้้�อ่่าน และดึึงดููด
� บสนุ
ั นุ ได้้ ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นคู่่�แข่่งทางการค้้า
ผู้้ล� งโฆษณาหรืือผู้้สนั
กัับบริิษััท
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษัทั ตระหนัักถึึงความง่่าย
ในการเป็็นคู่่�แข่่งทางการค้้าสำำ�หรัับสื่่�อยุุคใหม่่ เพราะไม่่ว่่า
บุุคคลใดก็็สามารถทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็นสื่่�อได้้ แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�มีีผล
ต่่อผู้้�บริิโภค คืือ ความเชื่่�อมั่่�นและความถููกต้้อง รวมทั้้�ง
ความเป็็นมืืออาชีีพ เนื่่�องจากบริิษััทเป็็นองค์์กรที่่�มีีความ
น่่าเชื่่�อถืือจึึงต้อ้ งรัับผิดิ ชอบต่่อสิ่่ง� ที่่นำ� �ำ เสนอ ดัังนั้้น� เนื้้อ� หาที่่�
บริิษััทได้้นำำ�เสนอจึึงต้้องผ่่านการตรวจสอบความถููกต้้อง
แม่่นยำำ� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
1.5 ความเสี่่�ยงเรื่่�องสถานที่่�จััดงานแสดงสิินค้้า
		บริิ ษัั ท ได้้จัั ด งานแสดงสิิ น ค้้าคอมมาร์์ ตที่่� ศูู น ย์์
การประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ � ตลอด 19 ปีีที่่ผ่� า่ นมา เนื่่อ� งจาก
สถานที่่�ตั้้�งอยู่่�ใจกลางเมืืองและการเดิินทางสะดวกด้้วย
รถไฟฟ้้าใต้้ดิิน MRT ในปีี 2562 ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิ
สิิริกิิ ติ์์ิ ไ� ด้้ทำำ�การปิิดปรัับปรุงุ บริิษัทั จึึงได้้จััดหาสถานที่่จั� ดั งาน
ใหม่่ คืือ ศูนู ย์์นิทิ รรศการและการประชุุมไบเทค ซึ่่ง� สามารถ
รองรัับปริมา
ิ ณผู้้อ� อกบููธและผู้้เ� ข้้าชมงาน ตลอดจนสามารถ
เดิินทางได้้สะดวกด้้วยระบบคมนาคมสาธารณะ BTS
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษัทั ได้้เตรีียมแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยจััดตั้้�งคณะกรรมการเพื่่�อศึึกษาและวาง
กลยุุ ท ธ์์ โดยได้้จัั ด ทำำ� แผนการบริิ ห ารการเปลี่่� ย นแปลง
(Change Management) ทั้้ง� ในส่่วนการจััดหาสถานที่่ใ� หม่่
เพิ่่�มเติิม รููปแบบการจััดงาน ตลอดจนแผนประชาสััมพันั ธ์์ใน
รููปแบบใหม่่ ๆ เพื่่อ� ชี้้แ� จงและขยายฐานกลุ่่�มผู้้ชม
� งานเพิ่่มขึ้้
� น�
1.6 ความเสี่่� ย งจากการใช้้ แ พลตฟอร์์ มสัั ง คม
ออนไลน์์ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมนโยบายได้้
		 เนื่่�องจากความนิิยมของสื่่�อสัังคมออนไลน์์สมััยใหม่่
ต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดช่่องทางใหม่่ในการสื่่�อสารไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมาย
ของผู้้�ลงโฆษณา แต่่ช่่องทางดัังกล่่าวเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�

บริิษัทั ไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของ จึึงไม่่สามารถกำ�ำ หนดหรืือควบคุุม
นโยบายต่่าง ๆ ได้้ ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายที่่�เกิิดขึ้้�น
อาจกระทบต่่อต้้นทุุนการบริิหารสื่่�อของผู้้�ลงโฆษณา
แผนบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษััทตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง
ดัังกล่่าว จึึงสร้้างทีีมที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อศึึกษาความ
เปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับแพลตฟอร์์มที่่�บริิษััทไม่่ได้้
เป็็นเจ้้าของตลอดเวลา เพื่่�อปรัับรููปแบบเนื้้อ� หาให้้สอดคล้้อง
กัับการเปลี่่�ยนแปลง และลดผลกระทบต่่อต้้นทุุนการบริิหาร
สื่่�อให้้มากที่่�สุุด รวมไปถึึงนำำ�เสนอสื่่�อที่่�หลากหลายให้้กัับ
ผู้้�ล งโฆษณา เพื่่�อตอบสนองความต้้องการและกระจาย
ความเสี่่ย� งไม่่ให้้ขึ้้�นอยู่่�กับสื่่
ั อ� ใดสื่่อ� หนึ่่ง�
1.7 ความเสี่่�ยงจากพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล
		ปััจจุุบันั ร่่างพระราชบััญญััติคุ้้ิ ม� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
อยู่่�ระหว่่างพิิจารณา โดยเนื้้อ� หาส่่วนใหญ่่มีคี วามใกล้้เคีียง
กัับ General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่่�งมีีผล
ต่่อบริิการหลาย ๆ ด้้านของบริิษััท เช่่น การบริิการข้้อมููล
บนเว็็บไซต์์ การส่่งจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อส่่งข้้อมููลหรืือ
เชิิญร่่วมงานสััมมนาต่่าง ๆ จะต้้องแจ้้งเจ้้าของข้้อมููลถึึง
สิ่่�งที่่�ถููกบัันทึึกไว้้ และได้้รัับความยิินยอม
แผนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง: บริิษััทได้้ศึึกษาพระราช
บััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างจริิงจััง พร้้อมระบุุ
รายละเอีียดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� และได้้กำ�ำ หนดแผนปฏิิบัติั กิ าร
เพื่่� อ รองรัั บ รัั บ พระราชบัั ญ ญัั ติิ ดัั ง กล่่ าว ทำำ� ให้้ธุุ รกิิ จ
ดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างราบรื่่�น
1.8 ความเสี่่ย� งจากการคุุกคามทางข้้อมููลของบริิษัทั
		เนื่่อ� งจากข้้อมููลลููกค้้า ข้้อมููลด้้านการเงิิน และข้้อมููล
อื่่�น ๆ เป็็นสิ่่�งที่่�มีีค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท อย่่างไร
ก็็ ตาม มีี ผู้�้ ไ ม่่ ปร ะสงค์์ ดีี ไ ด้้คุุ ก คามข้้อมููลขององค์์ ก ร
ต่่าง ๆ ทั่่ว� โลก และมีีแนวโน้้มจะเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญขององค์์กร
ธุุรกิจิ ดัังนั้้น� บริิษัทั อาจได้้รัับผลกระทบจากการคุุกคามจาก
ภายนอก ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ได้้
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษััทได้้บริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านการคุุ ก คามข้้อมููลด้้วยการติิ ด ตั้้� ง ระบบป้้ อ งกัั น
การเข้้าถึึงข้้อมููลจากผู้้�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต รวมถึึงการกำำ�หนด
กฎระเบีียบในการเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญของพนัักงาน เพื่่�อให้้
เกิิดความปลอดภััยของข้้อมููล
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2. ปััจจััยความเสี่่�ยงทางอ้้อม
2.1 ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้อง
		 เนื่่�องจากบริิษััทประกอบธุุรกิิจด้้านสื่่�อ ไม่่ว่่าจะเป็็น
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หรืือสื่่�อดิิจิิทััล โดยเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการผลิิตสื่่�อ
มาจากแหล่่งข่่าว หนัังสืือ และบทความที่่�เขีียนโดยกอง
บรรณาธิิการและนัักเขีียนอิิสระ รวมทั้้�งการแปลจากบทความ
ต่่างประเทศ ทำำ�ให้้อาจมีีความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้อง
ทั้้� ง ในเรื่่� อ งการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� หรืือบทวิิเคราะห์์ที่่�ส่่งผล
กระทบต่่อบุุคคลอื่่�น
แผนการบริิหารความเสี่่ย� ง: บริิษัทั ได้้มีีการจััดทำำ�ข้้อบัังคัับ
ว่่าด้้วยจริิยธรรมแห่่งวิิชาชีีพหนัังสืือพิิมพ์์ เพื่่�อเป็็นกรอบ
ให้้พนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิ และมีีการจััดฝึึกอบรม โดยเชิิญ
วิิทยากรที่่มี� คี วามเชี่่ยวชา
� ญมาให้้ความรู้้แ� ก่่กองบรรณาธิิการ
เพื่่�อให้้รัับรู้�้ค วามเสี่่� ย ง รวมถึึ ง กรณีี ที่่� อ าจเข้้าข่่ าย การ
ละเมิิ ด ลิิ ข สิิทธิ์์� หรืือหมิ่่�นประมาท เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันใน
ระดัับหนึ่่�ง สำำ�หรัับนักั เขีียนอิิสระ บริิษัทั มีีการระบุุในสััญญา
หรืือเอกสารให้้นัักเขีียนอิิสระทราบถึึงความเสี่่ย� งและยืืนยััน
ว่่าผลงานของตนมิิได้้ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใด หากมีีปััญหา
การละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�เกิิดขึ้้�น ผู้้�เขีียนยิินดีีที่่�จะเข้้าร่่วมต่่อสู้้�
คดีีความและรัับผิิดชอบค่่าเสีียหายถ้้าเกิิดการละเมิิดจริิง
นอกจากนี้้� บริิ ษั ั ท ยัั ง ได้้ซื้้� อ ประกัั น ภัั ย ทางวิิ ชาชี ี พ
เพื่่�อลดผลกระทบหากโดนฟ้้องร้้อง
2.2 ความเสี่่�ยงจากการที่่�บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ถืือหุ้้�นในบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
		ทะเบีี ย นรายชื่่� อ ผู้้�ถืือ หุ้้�น ของบริิ ษััท ณ วัั น ที่่� 30
ธัันวาคม 2562 ปรากฏรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
ประกอบด้้วยนายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ถืือหุ้้น� ในสััดส่่วนร้้อยละ
44.28 ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ดังั กล่่าวสามารถควบคุุม
มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ในเรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั กำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อย
กว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงของผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่มาปร
�
ะชุุม และ
มีีสิทิ ธิ์์อ� อกเสีียง เนื่่�องจากผู้้ถื� อื หุ้้�นรายใหญ่่สามารถใช้้เสีียง
ซึ่่ง� เกิินกว่่าร้้อยละ 25 สำำ�หรัับการใช้้สิิทธิ์์ใ� นการคััดค้้านในมติิ
ต่่ า ง ๆ ได้้ ส่่ ง ผลให้้ผู้้� ถืื อ หุ้้� น รายอื่่� น ไม่่ อ าจถ่่ ว งดุุ ล การ
ออกเสีียงของผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ได้้
		 นอกจากนี้้� บริิ ษััท แอพซีี ล อน เวนเจอร์์ ส พีี ทีีอีี
แอลทีีดีีถืือหุ้้น� ในบริิษัทั ร้้อยละ 20.05 (รายละเอีียดโครงสร้้าง
ผู้้ถื� อื หุ้้น� ) ทั้้ง� นี้้� หากผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่สองรายซึ่่�งไม่่เป็็นบุุคคล
ที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั น ตามมาตรา 258 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ มีี ก ารออกเสีี ย งไปใน

032

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ทิิศทางเดีียวกันั จะมีีสิทิ ธิ์์อ� อกเสีียงรวมกัันในสััดส่่วนร้้อยละ
64.33 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มดัังกล่่าวมีีอำ�ำ นาจในการ
ควบคุุมบริิษััท และมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจของบริิษััทได้้
เกืือบทุุกเรื่่อ� ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งการแต่่งตั้้ง� กรรมการ หรืือการ
ขอมติิ ใ นเรื่่� อ งอื่่� น ที่่� ต้้ อ งใช้้เสีี ย งส่่ ว นใหญ่่ ข องที่่� ปร ะชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ยกเว้้นเรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดหรืือข้้อบัังคัับของ
บริิษัทั กำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4
ของที่่� ปร ะชุุ ม ผู้้�ถืือ หุ้้� น ดัั ง นั้้�น ผู้้� ถืือ หุ้้�น รายอื่่� น ของบริิ ษัั ท
จึึงมีีความเสี่่�ยง จากการไม่่สามารถรวบรวมคะแนนเสีียง
เพื่่� อ ตรวจสอบและถ่่ ว งดุุ ล เรื่่� อ งที่่� ผู้�้ ถืื อ หุ้้� น รายใหญ่่
เสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
แผนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง: บริิ ษััท ได้้มีี ก ารแต่่ ง ตั้้�ง
กรรมการอิิสระเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อตรวจสอบพิิจารณา และกลั่่�นกรองมิิให้้เกิิดรายการที่่�
อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และเพื่่�อให้้
เกิิดความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
2.3 ความเสี่่�ยงจากการจลาจลและภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิ
		 การจลาจลและภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ เป็็นสิ่่�งที่่�
ไม่่สามารถกำำ�หนดหรืือคาดการณ์์ได้้ ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััททั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม อย่่างไรก็็ดีี ถ้้ามีีการเตรีียมพร้้อมและวางแผน
ล่่วงหน้้า อาจสามารถหาวิิธีีลดความรุุนแรง หรืือบรรเทา
ผลกระทบและความสููญเสีียที่่�จะเกิิดได้้
แผนการบริิหารความเสี่่�ยง: บริิษัทั ได้้จััดทำำ�แผนดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในภาวะฉุุกเฉิินทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดย
แผนระยะสั้้� น คืื อ การจัั ด หาสถานที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านสำำ� รอง
ในกรณีี ที่่�ไ ม่่ สามารถ เข้้ามาปฏิิ บััติิง านที่่�บริิษััท ได้้ ส่่ ว น
แผนระยะยาวนั้้�น บริิษัทั ได้้ลงทุุนในระบบไอซีีทีสำี �ำ หรัับการ
สำำ�รองข้้อมููลของบริิษััท ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิงาน
ณ ที่่�ทำ�ำ การของบริิษััท จะสามารถย้้ายการทำำ�งานไปยััง
สถานที่่�อื่่�น และปฏิิบััติิงานต่่อเนื่่�องได้้ทัันทีี

โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 รายแรก ข้้อมููลปิิดสมุุดทะเบีียน ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2562

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
1. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *
3. นายฉััตรชััย ส่่องแสงเจริิญ
4. นายณรงค์์ชััย สิิมะโรจน์์
5. นางยุุวดีี จอมพิิทัักษ์์
6. นางสาวพััชรา เกีียรติินัันทวิิมล
7. นายสาธิิต เชีียงทอง
8. นางนััฐลดา พรมมีี
9. นางสาวสมจิิตต์์ ธาราอมรรััตน์์
10. นางสาวอััญชลีี วรรณวิิทยาภา
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�น ๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

206,338,000
93,432,000
12,500,000
8,096,600
6,700,000
4,229,300
3,200,000
2,438,300
2,000,000
1,930,000
125,135,800

44.28
20.05
2.68
1.74
1.44
0.91
0.69
0.52
0.43
0.41
26.85

466,000,000

100.00

* คััสโตเดีียนของบริิษััท แอพซีีลอน เวนเจอร์์ส พีีทีีอีี แอลทีีดีี ซึ่่�งถืือหุ้้�นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.
("Keppel T&T") ในสััดส่่วนร้้อยละ 100.00

ประเภทผู้้�ถืือหุ้้�น – การกระจายหุ้้�นตามสััญชาติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นแบ่่งตามสััญชาติิ
ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย
ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว
รวม

จำำ�นวนราย
1,496
3
1,499

จำำ�นวนหุ้้�น

371,893,000
94,107,000
466,000,000

ร้้อยละ
79.81
20.19
100.00

* ข้้อบัังคัับบริิษััท กำำ�หนดว่่า “คนต่่างด้้าวมีีสิิทธิิถืือหุ้้�นในบริิษััทได้้ไม่่เกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของหุ้้�นที่่�ได้้ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว		
ทั้้�งหมดของบริิษััท”

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

	บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิภายหลัังการหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอาจกำำ�หนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราน้้อยกว่่าอััตราที่่�กำำ�หนดข้้างต้้นได้้ หากบริิษััทมีีความจำำ�เป็็นที่่�
จะต้้องนำำ�เงิินกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวนดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่�อขยายการดำำ�เนิินงานของบริิษััทต่่อไป
ในปีี 2562 บริิษัทั งดจ่่ายเงิินปัันผล เนื่่อ� งจากบริิษัทั ยัังมีีผลประกอบการขาดทุุนสะสม สอดคล้้องตามกฎหมายและ
ข้้อบัังคัับบริิษััท
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โครงสร้้างการจััดการ
คณะกรรมการ
บริิษััท

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล

คณะกรรมการ
สรรหา และ
พิิจารณาค่่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บริิหาร

ผู้้�จัดั การใหญ่่

ฝ่่ายกลยทุุธ์์
และสนัับสนุุน

ฝ่่ายงาน
แสดงสิินค้้า
และสื่่�อไอซีีทีี

ฝ่่ายผลิิตสื่่�อ
ธุุรกิิจ
ฝ่่าย
ครีีเอทีีฟ

034

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่่ายบริิการ
ดิิจิิทััล
ฝ่่ายบััญชีี
การเงิิน
และบริิหาร
งานบุุคคล

คณะกรรมการบริิษััท

โครงสร้้างการจััดการของบริิษัทั ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 ท่่าน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ - นามสกุุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นายบุุญเลิิศ นราไท*
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการ/ ผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน / กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

7. นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
8. รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�**

กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน / กรรมการบรรษััทภิิบาล

*

นายบุุญเลิิศ นราไท ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2562 เมื่่�อวัันที่่�
5 สิิงหาคม 2562 แทนนางเอื้้�อมพร ปััญญาใส ที่่�ลาออกจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562
** รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษััทภิิบาล ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562 แทนนายปฐม อิินทโรดม ที่่�
ลาออกจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561

กรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งระหว่่างปีี 2562 มีี จำำ�นวน 1 ท่่าน ดัังนี้้�
ชื่่อ� - นามสกุุล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
1. นางเอื้้�อมพร ปััญญาใส

ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้จั� ดั การใหญ่่ เนื่่อ� งจากติิดภารกิิจอื่่น� ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 31 ก.ค. 2562

เลขานุุการบริิษััท นายชาญชััย บุุณยสุุรกุุล
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััท

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ หรืือ นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ หรืือ นายบุุญเลิิศ นราไท หรืือ นายประยููร รััตนไชยานนท์์ กรรมการ
สองในสี่่�คนนี้้� ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ สำำ�หรัับปีี 2562

จำำ�นวนการจััดประชุุมต่่อปีี
รายชื่่�อ
คณะกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการบริิษััท
(จำำ�นวน 8 ท่่าน)
4 ครั้้�ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
(จำำ�นวน 3 ท่่าน)
4 ครั้้�ง

4/4
4/4
1/1
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
2/2

1/1
4/4
4/4
3/3
2/2

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นายบุุญเลิิศ นราไท*
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง
นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ
นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�**
นางเอื้้�อมพร ปััญญาใส***

คณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการ
(จำำ�นวน 3 ท่่าน)
บรรษััทภิิบาล
2 ครั้้�ง
(จำำ�นวน 3 ท่่าน) 1 ครั้้�ง

2/2
2/2
1/1

1/1
1/1
1/1
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* นายบุุญเลิิศ นราไท ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562
** 	รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบรรษััท
เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562
*** นางเอื้้�อมพร ปััญญาใส ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�จััดการใหญ่่ เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562

ขอบเขต หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท		

คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี อำ�ำ นาจ หน้้าที่่� และความ
รัั บผิิด ชอบในการจัั ด การบริิ ษััท ให้้เป็็ น ไปตามกฎหมาย
วััตถุปร
ุ ะสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษัทั ตลอดจนมติิที่่ปร
� ะชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และ
ระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท โดยสรุุปอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ที่่สำ� �ำ คััญได้้ ดัังนี้้�
1.	จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วันั สิ้้น� สุุดรอบปีีบัญ
ั ชีีของบริิษัทั 		
2.	จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย
3 เดืือนต่่อครั้้ง� รวมทั้้�งจััดให้้มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
3.	จััดให้้มีีการทำำ�งบแสดงฐานะทางการเงิินและงบกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษัทั สำำ�หรัับงวด 3 เดืือน สิ้้น� สุุดแต่่ละ
ไตรมาส ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีสอบทานแล้้ว และงบแสดงฐานะ
ทางการเงิิ น และงบกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ ของบริิ ษััท ณ
วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบ
แล้้ว โดยงบการเงิินสำำ�หรัับปีีจะนำำ�เสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น�
ั ประจำำ�ปีีเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ
ในการประชุุมสามัญ
4.	พิิจารณากำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระ โดย
กรรมการอิิสระสามารถให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั การทำำ�งานของ
ฝ่่ายบริหิ ารได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
5.	จััดตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ
สามารถติิ ด ตามการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีสายการรายงานไปยัังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั
7. มอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่ง� หรืือหลายคน หรืือ
บุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่ง� อย่่างใดแทนคณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้ โดยอยู่่�ภายใต้ก้ ารควบคุุมของคณะกรรมการบริิษัทั
หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำ�ำ นาจตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร และภายในระยะเวลาที่่�
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท
อาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่ไ� ด้้รัับ
มอบอำำ�นาจหรืืออำำ�นาจนั้้น� ๆ ได้้เมื่่อ� เห็็นสมควร
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บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

	ทั้้�ง นี้้� คณะกรรมการบริิ ษััทอาจมอบอำำ�นาจให้้คณะ
กรรมการบริิหาร มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ในการปฏิิบัติั งิ านต่่าง ๆ โดย
มีีรายละเอีียดการมอบอำำ�นาจตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิหาร ซึ่่ง� การมอบอำำ�นาจนั้้น� ต้อ้ งไม่่มีลัี กั ษณะ
เป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำ�ำ ให้้คณะกรรมการบริิหารสามารถ
พิิจารณา และอนุุมัติั ราย
ิ การที่่�ตน หรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความ
ขััดแย้้งมีีส่ว่ นได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่น� ใด
กัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�
เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว
8.	มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจของ
บริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีจุุดมุ่่�งหมายไปใน
ทิิศทางเดีียวกันั และมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่ง� คณะ
กรรมการได้้ติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทไป
ปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการวางแผนงบประมาณที่่อ� นุุมัติั ิ
9.	กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริิษัทั ควบคุุมกำ�ำ กัับดููแลการบริิหารและการ
จััดการของคณะกรรมการบริิหาร ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้
รัับมอบหมาย เว้้นแต่่ในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั
ต้้องได้้รัับมติอิ นุุมัติั จิ ากที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ก่่อนการดำำ�เนิินการ
อัันได้้แก่่ เรื่่อ� งที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับมติอิ นุุมัติั จิ าก
ที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� เช่่น การเพิ่่�มทุนุ การลดทุุน การออกหุ้้น� กู้้�
การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมด หรืือบางส่่วนที่่�
สำำ�คััญให้้แก่่บุคุ คลอื่่น� หรืือการซื้้�อ หรืือการรัับโอนกิิจการของ
บริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ
หรืือข้้อบัังคัับ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ยัังมีีขอบเขต หน้้าที่่�ใน
การกำำ�กัับดููแลให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ข้้อกำำ� หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ยวข้้
� องกัับธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั
10. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
11. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการบริิหาร ผู้้จั� ดั การใหญ่่ และคณะกรรมการอื่่�นตาม
ความเหมาะสม

12. กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิจิ การของบริิษัทั หรืือ
เข้้าเป็็นหุ้้น� ส่่วนในห้้างหุ้้น� ส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้น� ส่่วนไม่่จำ�ำ กััด
ความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของ
บริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทมหาชนอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการอัันมีี
สภาพอย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิจิ การของบริิษัทั
เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ทราบก่่อนที่่จ� ะมีีมติแิ ต่่งตั้้ง�
13. กรณีีมีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมใน
สััญญาที่่�บริษัิ ทั ทำำ�ขึ้้น� หรืือถืือหุ้้น� หรืือหุ้้น� กู้้เ� พิ่่�มขึ้้น� หรืือลดลง
ในบริิษััท หรืือบริิษััทในเครืือ กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััท
ทราบโดยไม่่ชักั ช้้า
14. มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�
ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุรกิ
ุ จิ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อลููกค้้า หรืือผู้้ที่่� เ� กี่่ยวข้้
� อง และมีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม
15. จััดให้้มีีการประเมิินผลงานของคณะกรรมการ
รายคณะ คณะกรรมการชุุดย่่อย กรรมการและกรรมการ
ชุุดย่่อยรายบุุคคล และผู้้บริ
� หิ ารสููงสุุดขององค์์กร (CEO) เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี

อำำ�นาจการอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท

1. อนุุมััติิวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และนโยบายที่่�
สำำ�คััญ เช่่น นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุรกิ
ุ จิ
นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููล
ภายใน นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั นโยบายการควบคุุม
ภายใน นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน นโยบายเกี่่ยวกั
� บั
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2. อนุุมัติั กิ ารลงทุุนทางการเงิิน การกู้้ยื� มื เงิิน การจััดหา
แหล่่ ง เงิิ น กู้� กั้ ั บสถาบััน การเงิิ น สำำ� หรัั บย อดเงิิ น เกิิ น 20
ล้้านบาทขึ้้�นไป
3. อนุุมััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างในส่่วนที่่�เกิินวงเงิินอนุุมััติิ
ของคณะกรรมการบริิหาร
4. อนุุมััติิโครงการลงทุุน และการดำำ�เนิินงานที่่�สำ�ำ คััญ
ุ ะสงค์์
ของบริิษัทั ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย กรอบวััตถุปร
ข้้อบัังคัับบริิษััท และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงติิดตาม
ดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการตามนโยบาย และแผนงานที่่กำ� �ำ หนด
ไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
5. อนุุมัติั แิ ผนธุุรกิจิ งบประมาณ อััตรากำ�ำ ลัังคน และ
รายจ่่ายฝ่ายทุ
่ นุ ประจำำ�ปีี
6. อนุุ มัั ติิ ก ารทำำ� รายการตามหลัั ก เกณฑ์์ ข อง
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึง
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายการ
ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์

7. อนุุมัติั กิ ารจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้ถื�้ อื หุ้้น�
8. อนุุมัติั รายชื่่
ิ อ� ผู้้บริ
� หิ ารเพื่่�อไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ของบริิษัทั ย่่อย หรืือบริิษัทั ร่่วมทุนุ ตามข้้อตกลงในสััญญา
หรืือตามสััดส่่วนการถืือหุ้้น�

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ เป็็นกรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนตาม
หลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งสามารถดููแล
ผลประโยชน์์ของผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกันั ตลอดจน
ไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ สามารถเข้้าร่่วมประชุุม
คณะกรรมการ และให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ บริิษััท
ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระไว้้เข้้มกว่่าข้้อกำำ�หนด
ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นของบริิษััทไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ
� องด้้วย
ออกเสีียงทั้้ง� หมด ทั้้ง� นี้้� ให้้นัับรวมหุ้้น� ที่่ถื� อื โดยผู้้เ� กี่่ยวข้้
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการ
บริิหารงานในบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย ลููกจ้้าง พนัักงาน
ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือ
บริิษััทย่่อย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าว
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
3. เป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายจัดั การและผู้้ถื� อื หุ้้น�
ที่่มี� อำี �ำ นาจควบคุุม
4. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือ
โดยการจดทะเบีี ย นตามกฎหมาย ญาติิ สนิิท หรืื อ เป็็ น
บุุคคลซึ่่�งรัับหรืือมีีผลประโยชน์์ร่่วมกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ หรืือผู้้มี� อำี �ำ นาจควบคุุม
5. ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิจิ ที่่มี� สาร
ี ะสำำ�คััญ
กัั บบริิษััท ซึ่่�ง สามารถมีี อิิท ธิิ พ ลต่่ อ การแสดงความเห็็ น
ที่่�เป็็นอิิสระ
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย
หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
7. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีพี ใด ๆ ซึ่่ง� ได้้
รัับค่าบริ
่ กิ ารเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีี จากบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย
บริิษัทั ร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
8. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทน
ของกรรมการ ผู้้บริ
� หิ ารหรืือผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ของบริิษัทั
9. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน หรืือ
เป็็นการแข่่งขัันที่่มี� นัี ยกั
ั บกิ
ั จิ การของบริิษัทั
10. ไม่่มีลัี กั ษณะอื่่น� ใดที่่ทำ� �ำ ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระเกี่่ยวกั
� บั การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
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อำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

เพื่่�อให้้การแบ่่งแยกอำำ�นาจหน้้าที่่�ในเรื่่�องการกำำ�หนด
นโยบายและการบริิหารงานของบริิษัทั แยกจากกัันอย่่างชััดเจน
บริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
บริิหาร และผู้้�จััดการใหญ่่เป็็นคนละบุุคคลกััน โดยประธาน
กรรมการมีีบทบาทหน้้าที่่� ดัังนี้้�
1. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นประธานการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ตลอดจน
มีีบทบาทในการกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้จั� ดั การใหญ่่
2.	มีีบทบาทในการควบคุุมการประชุุมให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริษัิ ทั สนัับสนุนุ และเปิิดโอกาส
ให้้กรรมการแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ

3.	สนัับสนุนุ และส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการบริิษัทั ปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�อย่่างเต็็มความสามารถ ตามขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่�
ความรัับผิดิ ชอบ และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4.	ดููแล ติิดตามการบริิหารงานของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ให้้บรรลุุตามวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้
5. เป็็ น ผู้้� ล งคะแนนชี้้� ข าดในกรณีี ที่่� ที่่� ปร ะชุุ ม คณะ
กรรมการบริิษััท มีีการลงคะแนนเสีียงและคะแนนเสีียงทั้้�ง
สองฝ่่ายเท่่ากันั

คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อยจำำ�นวน 4 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองการ
ดำำ�เนิินงานเฉพาะเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่สำ� �ำ คััญ ตามบทบาทหน้้าที่่�ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย ดัังนี้้�

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 ท่่าน ดัังนี้้�

ชื่่อ� - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ*
2. นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
3. รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�**

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ

* เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านบััญชีีและการเงิิน
** รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562
เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562 แทนนายปฐม อิินทโรดม ที่่�ลาออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวศดาริินทน์์ จัันทะกุุล
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ		

1.	สอบทานให้้บริิษัทั มีีการรายงานทางการเงิินที่่ถูู� กต้้อง
ทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี และเปิิดเผยข้้อมููลทีีเกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเพีียงพอก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
2.	สอบทานให้้บริิ ษััท มีี ร ะบบควบคุุ ม ภายใน และ
ระบบตรวจสอบภายในที่่เ� หมาะสม มีีประสิิทธิิผล และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง

038

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�
รัับผิดิ ชอบเกี่่ยวกั
� บั การตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้้บริิ ษััท ปฏิิ บััติิตาม กฎหมายว่่ าด้้วย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้อกำำ � หนดของ
ตลาด หลัั ก ทรัั พ ย์์ หรืื อ กฎหมายที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั บธุุ รกิิ จ
ของบริิษัทั

4.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้ง� หรืือเลิิกจ้้างบุุคคล
ซึ่่ง� มีีความเป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั
และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยอย่่างน้้อย ปีีละ 1 ครั้้ง�
5.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้ง� นี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการ
ดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษัทั
6.	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ� ปีี ข องบริิ ษัั ท ซึ่่� ง รายงาน
ดัังกล่่าวประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังนี้้�
		 (ก) ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั ความถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน เป็็นที่่�
เชื่่อ� ถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษัทั
		 (ข) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในของบริิษัทั
		 (ค) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่า
ด้้วยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้อกำำ � หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ยวข้้
� องกัับธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั
� บั ความเหมาะสมของผู้้ส� อบบััญชีี
		 (ง) ความเห็็นเกี่่ยวกั

		 (จ) ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บราย
ั การที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
		 (ฉ) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
		 (ช) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
		 (ซ) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป
ควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบที่่�ได้้
รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั
7.	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในกรณีีที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้้บริิษัทั แจ้้งมติิเปลี่่�ยนแปลงหน้้าที่่� และจััดทำำ�
รายชื่่� อ และขอบเขตการดำำ� เนิิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง ตามแบบที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
กำำ�หนด และนำำ�ส่่งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 3 วัันทำำ�การ
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว โดยวิิธีีการตาม
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ว่าด้้วย
่ การรายงานโดยผ่่าน
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์

2. คณะกรรมการบริิหาร

แต่่งตั้้�งและกำำ�กัับดููแลโดยคณะกรรมการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดและ รายงานผลต่่อคณะกรรมการอย่่างถููกต้้องโปร่่งใส ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 6 ท่่าน ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่อ� - นามสกุุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นายบุุญเลิิศ นราไท*
นายธนิิต แกล้้วเดชศรีี
นายพรชััย จัันทรศุุภแสง
นางสาวพรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์
นายวิิทยา กิิจชาญไพบููลย์์ **

ประธานกรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่/ กรรมการบริิหาร/ ผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายดิิจิิทััล
กรรมการบริิหาร/ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ
กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อไอซีีทีีและการจััดงาน
กรรมการบริิหาร/ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
กรรมการบริิหาร/ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ

*

นายบุุญเลิิศ นราไท ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการและผู้้จั� ดั การใหญ่่ ตามมติิที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 3/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 5 สิิงหาคม
2562 แทนนางเอื้้�อมพร ปััญญาใส ที่่�ลาออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562
** นายวิิทยา กิิจชาญไพบููลย์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ครั้้�งที่่� 6/4/2561 และคณะกรรมการ
อนุุมััติิในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2562 เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562

เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร นางสาวฌานิิกา กิิจรััตนกาญจน์์
ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

039

อำำ�นาจ หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหารมีีอำ�ำ นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบ
ในการบริิหารงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิ
การกำำ �หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้าง
การบริิหาร และอำำ�นาจการบริิหารต่่าง ๆ ของบริิษัทั หลัักเกณฑ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ เพื่่�อเสนอ
ให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ และ/
หรืือให้้ความเห็็นชอบ รวมถึึงการตรวจสอบและติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามนโยบายที่่�กำำ�หนด โดยสรุุป
อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่สำ� �ำ คััญได้้ ดัังนี้้�
1. 	พิิจารณาเรื่่อ� งการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีตามที่่�
ฝ่่ายจัดั การเสนอ ก่่อนที่่จ� ะนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมัติั ิ ทั้้ง� นี้้� ให้้รวมถึึงการพิิจารณาและอนุุมัติั กิ าร
เปลี่่�ยนแปลง และเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี
ในระหว่่ า งที่่�ไ ม่่ มีีก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษััท หรืื อ
ในกรณีี เ ร่่ ง ด่่ ว น และให้้นำำ� เสนอคณะกรรมการบริิ ษัั ท
เพื่่�อทราบในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป
2. อนุุมัติั กิ ารใช้้จ่่ายตามระดัับอำ�ำ นาจอนุุมัติั ที่่ิ ไ� ด้้รัับการ
อนุุมัติั โิ ดยคณะกรรมการบริิษัทั
3. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำ�ำ คััญ ๆ ที่่�ได้้กำำ�หนด
ไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีี ตามที่่�จะได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้
เคยมีีมติอิ นุุมัติั ใิ นหลัักการไว้้แล้้ว
4. เป็็นคณะที่่�ปรึึกษาให้้ฝ่่ายจััดการในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
นโยบายด้้านการเงิิน การตลาด การบริิหารงานบุุคคลและ
ด้้านการปฏิิบัติั กิ ารอื่่�น ๆ

5.	อำำ�นาจในการอนุุมัติั กิ ารดำำ�เนิินการทางการเงิิน
		 5.1 กรณีีที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในแผนธุุรกิจิ หรืืองบประมาณ
ประจำำ�ปีีที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั อนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว คณะกรรมการ
บริิหารสามารถดำำ�เนิินการได้้โดยไม่่จำ�ำ กััดวงเงิิน
		 5.2 กรณีีที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ตามข้้อ 5.1 ให้้คณะ
กรรมการบริิหารมีีอำ�ำ นาจในการอนุุมััติิการดำำ�เนิินการทาง
การเงิินในวงเงิินไม่่เกิิน 20 ล้้านบาท โดยอำำ�นาจอนุุมััติิ
ทางการเงิินดัังกล่่าวจะรวมถึึงการอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
ในการดำำ�เนิินการตามปกติิธุุรกิิจ การลงทุุนในสิินทรััพย์์
ฝ่่ายทุนุ หรืือสิินทรััพย์์ถาวร การกู้้�ยืืมเงิิน การจััดหาวงเงิิน
สิินเชื่่�อ รวมถึึงการให้้หลัักประกััน เป็็นต้้น และให้้เสนอต่่อ
ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการเพื่่�อทราบต่่อไป
6. 	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่น� ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิษัทั
	ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึึง
การอนุุมัติั ราย
ิ การใดที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่�
� โยงกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิหาร หรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ยว
บริิหารมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใด
ขััดแย้้งกัับบริษัิ ทั หรืือบริิษัทั ย่่อย (ถ้้ามีี) ตามกฎเกณฑ์์ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการ
ในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั และ/หรืือที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมัติั ิ
รายการดัังกล่่าวตามข้้อบัังคัับของบริิษััทหรืือกฎหมายที่่�
เกี่่ยวข้้
� องกำำ�หนด เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมัติั ราย
ิ การที่่�เป็็นลัักษณะ
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กรรมการค้้าปกติิ ทั่่�ว ไปของบริิ ษััท ที่่�ค ณะ
กรรมการบริิษัทั กำำ�หนดกรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว

3. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย 3 คน โดยกรรมการอย่่างน้้อยกึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้อ้ งเป็็นกรรมการอิิสระ โดยมีีรายชื่่อ� ดัังนี้้�

ชื่่อ� - นามสกุุล
1. นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ
2. นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
3. รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�*
*

ตำำ�แหน่่ง
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562 แทนนายปฐม อิินทโรดม ที่่�ลาออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561

เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน นางสาวศดาริินทน์์ จัันทะกุุล
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

อำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการสรรหาฯ

ส่่วนที่่� 1. ด้้านการสรรหากรรมการ
1.1	กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ แ ละนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�จััดการใหญ่่ โดย
พิิ จ ารณาความเหมาะสมของจำำ� นวน โครงสร้้างและ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ กำำ�หนดคุุณสมบััติิของ
กรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือเสนอ
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� แล้้วแต่่กรณีี
ขออนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่ปร
1.2	พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่เ� หมาะสม
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั และ/หรืือกรรมการชุุดย่่อย
และ/หรืือผู้้จั� ดั การใหญ่่ ที่่ค� รบวาระ และ/หรืือมีีตำ�ำ แหน่่งว่่างลง
และ/หรืือแต่่งตั้้ง� เพิ่่ม�
1.3 พิิจารณาแผนผู้้สื� บื ทอดตำำ�แหน่่งของผู้้จั� ดั การใหญ่่
� หิ ารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้มีีผู้สื�้ บื ทอด
และผู้้บริ
ในกรณีีผู้จั�้ ดั การใหญ่่และผู้้บริ
� หิ ารระดัับสููงเกษีียณอายุุหรืือ
ไม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้
1.4 ให้้คำำ�ชี้้�แจง และตอบคำำ�ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับการ
สรรหากรรมการบริิษั ัทต่่อที่่�ประชุุมผู้้ �ถื ือหุ้้�น ในนามของ
คณะกรรมการบริิษัทั
1.5	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการสรรหาตามที่่�คณะ
กรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ส่่วนที่่� 2. ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1	จัั ด ทำำ� หลัั ก เกณฑ์์ และนโยบายในการพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่่อย
เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือเสนอขออนุุมัติั ิ
ต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� แล้้วแต่่กรณีี
2.2 	พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่จำ� �ำ เป็็นและเหมาะสม ทั้้ง� ที่่�
เป็็นรููปแบบตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิินของคณะกรรมการบริิษัทั
โดยการพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทให้้
พิิจารณาความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และผลงาน เพื่่อ� เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาและ
นำำ�เสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุุ้น� เพื่่�อขออนุุมัติั ิ
2.3 ให้้คำำ� ชี้้�แ จง และตอบคำำ� ถามใด ๆ เกี่่�ยวกัับ
ค่่าตอบแทนกรรมการต่่ อที่่� ประชุุ มผู้้� ถืื อ หุ้้� น ในนามของ
คณะกรรมการบริิษัทั
2.4	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั บ การกำำ� หนด
ค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย

ขั้้น� ตอนการพิิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่่�อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้คััดเลืือกรายชื่่�อบุุคคลที่่�ถููกเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการบริิษััท
หรืือกรรมการชุุดย่่อยแล้้ว ให้้คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาคััดกรองคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. พิิจารณาความเหมาะสมของความรู้้� ประสบการณ์์
ความสามารถเฉพาะด้้านที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
2. พิิจารณาความหลากหลายทั้้�งเพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ
สััญชาติิ ความชำำ�นาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ เพื่่�อ
ให้้ได้้มาซึ่่� ง กรรมการที่่� สามารถป ฏิิ บัั ติิ ห น้้าที่่� ไ ด้้อย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพและสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษััทมีี
ความครบถ้้วนหลากหลายทั้้�งในมิิติิความรู้้� ความสามารถ
ประสบการณ์์ ที่่เ� อื้้อ� ประโยชน์์ให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด
3. ตรวจสอบคุุ ณ สมบัั ติิ บุุ ค คลที่่� จ ะถููกเสนอชื่่� อ ว่่ า
มีีคุุณสมบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั
4. พิิ จ ารณาการอุุ ทิิศ เวลาของกรรมการ โดยหาก
กรรมการเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอีีกวาระ
ให้้พิิ จ ารณาผลการปฏิิ บัั ติิ ง านในช่่ ว งที่่� ดำ�ำ รงตำำ� แหน่่ ง
กรรมการ
5. เสนอรายชื่่�อบุุคคลที่่ไ� ด้้พิิจารณาคััดกรองตามเกณฑ์์
ข้้างต้้น พร้้อมคุุณสมบััติิและเหตุุผลในการคััดเลืือกต่่อ
กรรมการบริิษัทั และให้้ความเห็็นชอบ เพื่่�อนำำ�เสนอผู้้ถื� อื หุ้้น�
อนุุมั ัติิ หรืือคณะกรรมการบริิษััทสามารถอนุุมััติ ิแต่่งตั้้�ง
ได้้ในกรณีีเป็็นการแต่่งตั้้ง� กรรมการเพื่่อ� ทดแทนตำำ�แหน่่งที่่ว่� า่ ง
หรืือทดแทนกรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีีหรืือกรรมการ
ชุุดย่่อย

การพิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เป็็น
ผู้้�ทำ�ำ หน้้าที่่�พิิจารณาแนวทางการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริิ ษััท และคณะกรรมการชุุ ดย่่ อย โดย
แนวทางกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้พิิจารณาถึึงผลการปฏิิบััติิ
งาน ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
กรรมการโดยเปรีี ยบ เทีี ยบอ้้า งอิิ ง กัั บบริิษััท อื่่�น ที่่�อ ยู่่�ใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืื อ ใกล้้เคีี ย งบริิ ษััท เพื่่� อ นำำ� เสนอ
ให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา จากนั้้�นคณะกรรมการ
บริิ ษััทจะพิิ จ ารณา หากเห็็ นชอบก็็ จ ะนำำ�เสนอที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป โดยจะต้้องได้้
คะแนนเสีี ย งไม่่ น้้ อยกว่่ าส องในสาม ของจำำ� นวนเสีี ย ง
ทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุม ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
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4. คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

แต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และ/หรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้บริ
� หิ ารอย่่างน้้อย 3 คน โดย	
กรรมการมากกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� จะต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ และต้อ้ งมีีกรรมการอิิสระปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
โดยมีีรายชื่่อ� ดัังนี้้�

ตำำ�แหน่่ง

ชื่่อ� - นามสกุุล
1. นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
2. นายประกอบ วิิศิษฐ์
ิ กิ์ จิ การ
3. รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�*
*

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ/ กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ/ กรรมการบรรษััทภิิบาล

รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ และกรรมการบรรษััทภิิบาล ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21กุุมภาพัันธ์์ 2562 แทนนายปฐม อิินทโรดม ที่่�ลาออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2561

เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล นางสาวศดาริินทน์์ จัันทะกุุล
อำำ�นาจ หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

1. กำำ� กัั บดูู แลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษััท และการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยที่่� บริิ ษัั ท จัั ด ตั้้� ง ขึ้้� น
รวมทั้้�งผู้้บริ
� หิ าร และพนัักงาน ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีสี อดคล้้องกัับนโยบายของบริิษัทั และกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. กำำ� หนดและทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ ข้้ อพึึ ง ปฏิิ บัั ติิ
ที่่�สำำ�คััญ ๆ ของบริิษััท ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. ทบทวนนโยบาย หลัักการและแนวทางการปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ
4. เสนอแนะข้้อกำำ� หนดที่่�เ กี่่�ยวกัับ จรรยาบรรณใน
การดำำ �เนิินธุุรกิิจข้้อพึึงปฏิิบััติ ิที่่ �ดี ีแก่่กรรมการ ผู้้ �บริิหาร
และพนัักงานของบริิษัทั
5. ดููแลให้้หลัั ก การบรรษัั ท ภิิ บา ลที่่� ดีี มีี ผ ลในทาง
ปฏิิบััติิมีีความต่่อเนื่่�องและเหมาะสม
6. รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท พร้้อมความเห็็นในแนวปฏิิบััติิ
และข้้อเสนอแนะเพื่่�อแก้้ไขปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
7. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ในปีี 2562 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จััดให้้มีีการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั จำำ�นวน 4 ครั้้�ง โดยประธานกรรมการจะ
กำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุม อย่่างไรก็็ดีี กรรมการแต่่ละ
ท่่านสามารถเสนอเรื่�อ่ งเข้้าวาระการประชุุมได้้ตามขั้้�นตอน
และวิิธีกี ารที่่�กำ�ำ หนด โดยบริิษัทั ได้้จััดเอกสารการประชุุมใน
รููปแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ส่่ง ให้้กรรมการเป็็ น การล่่ ว งหน้้า

042

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ซึ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและลดการใช้้
เอกสารประกอบวาระการประชุุม นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายว่่า กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียหรืือ
เข้้าข่่ายมีีผลประโยชน์์ที่่�อาจขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของ
บริิษััท จะต้้องออกจากที่่�ประชุุม และงดออกเสีียงเมื่่�อมีี
การพิิจารณาในเรื่อ�่ งนั้้น� ๆ ในการประชุุมจะมีีการพิิจารณา
งบการเงิินของบริิษัทั และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็น
ไปตามแผนงานและงบประมาณที่่กำ� �ำ หนดไว้้
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 4/2562 เมื่่อ�
วัั น ที่่� 11 พฤศจิิ ก ายน 2562 บริิ ษััท จะมีี ก ารนำำ� เสนอ
พิิจารณาวาระทบทวน และอนุุมัติั วิิ สัิ ยั ทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์
แผนงาน แผนธุุรกิจิ งบการลงทุุน และงบประมาณประจำำ�ปีี
2563 จััดให้้มีีการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััท
รายคณะ การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย
แบบรายคณะ การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและ
กรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล และการประเมิินผลงานของ
ผู้้จั� ดั การใหญ่่ นอกจากนี้้ที่่� ปร
� ะชุุมคณะกรรมการได้้เห็็นชอบ
ให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันเฉพาะกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
และกรรมการอิิ ส ระ โดยเริ่่�ม หลัั ง จากการประชุุ ม คณะ
กรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� ออ ภิิ ปร ายปัั ญ หาทั่่� ว ไปเกี่่� ย วกัั บ
การจััดการหรืือการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การของบริิ ษัั ท โดยมีี
การรายงานผลการประชุุม ข้้อเสนอแนะให้้ผู้้จั� ดั ใหญ่่ทราบ
เพื่่อ� ให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�ไปดำำ�เนิินการ
	รายละเอีียดการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามรายงานของคณะ
กรรมการชุุดย่่อย (หน้้า 74-78)

ค่่าตอบแทน

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และ
รููปแบบการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีแนวทาง
การพิิจารณาค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการแบ่่งเป็็น 3 ส่่วน คืือ ค่่าตอบแทนรายเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุมรายครั้้�งตามจำำ�นวน
ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมจริิง และโบนััสกรรมการพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงาน สิิทธิิประโยชน์์อื่่�นไม่่มีี
2.	กำำ�หนดค่่าตอบแทนโดยคำำ�นึึง ถึึงหน้้าที่่� ความรัับผิิด ชอบความเหมาะสม สอดคล้้องกัับผลการปฏิิบััติิง าน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยพิิจารณาเปรีียบเทีียบกับั แนวปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั อื่่น� ในอุุตสาหกรรมเดีียวกันั ซึ่่ง� มีีขนาดของ
ธุุรกิิจและความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจใกล้้เคีียงกััน
3. ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท จะต้้องได้้รัับอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อย
จะต้้องได้้รัับอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท
ค่่าตอบแทนกรรมการในปีี 2562 ได้้รัับการอนุุมัติั จิ ากที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้ถืือหุ้้
� น� ประจำำ�ปีี 2562 เมื่่อ� วัันที่่� 10 เมษายน 2562
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย (ยกเว้้นคณะกรรมการบริิหาร) ประจำำ�ปีี 2562
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ (1)
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ (2)
นายบุุญเลิิศ นราไท (3)
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
ดร. วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง (2)
นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ
นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� (4)
นางเอื้้�อมพร ปััญญาใส (3)
รวม

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน
คณะกรรมการ

เบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการ
บริิษััท

2,400,000
240,000
240,000
240,000
205,333
3,325,333

20,000
20,000
5,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
10,000
150,000

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้้�ยประชุุม
คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย

360,000
240,000
205,333

15,000
15,000
10,000

805,333

40,000

(หน่่วย: บาท)
รวมค่่า
ตอบแทน
กรรมการ

2,420,000
20,000
5,000
260,000
20,000
635,000
515,000
435,667
10,000
4,320,667

หมายเหตุุ: (1) นายมนูู เลีียวไพโรจน์์ ประธานกรรมการ ได้้รัับอนุุมัติั ค่ิ าต
่ อบแทนรายเดืือน 273,000 บาท จากที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2562 (นายมนููได้้รัับอนุุมัติั ค่ิ าต
่ อบแทน
		รายเดืือน 273,000 บาท แต่่เนื่่อ� งจากภาวะเศรษฐกิิจจึึงเสนอลดค่่าตอบแทนรายเดืือนลงเดืือนละ 73,000 บาท คงเหลืือ 200,000 บาท ตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2559
		 จนถึึงปััจจุุบันั )
(2) นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ และดร. วิิวสันั เตีียว ยอง เพ็็ง เสนอที่่จ� ะไม่่รับค่
ั าต
่ อบแทนรายเดืือนจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
(3) นายบุุญเลิิศ นราไท ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการและผู้้จั� ดั การใหญ่่ ตามมติิที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 3/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 แทน
		 นางเอื้้อ� มพร ปััญญาใส ที่่ล� าออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่อ� วัันที่่� 31 กรกฎาคม 2562 ทั้้ง� สองท่่านเสนอที่่จ� ะไม่่รับค่
ั าต
่ อบแทนรายเดืือนจากการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
		 เนื่่อ� งจากเป็็นพนัักงานประจำำ�ของบริิษัทั
(4) รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และกรรมการบรรษััทภิิบาล
		ตามมติิที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์2562 แทนนายปฐม อิินทโรดม ที่่ล� าออกจากตำำ�แหน่่ง เมื่่อ� วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน
		 2561
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ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
การพิิจารณาค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนด โดยพิิจารณาจากผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และผลการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บริ
� หิ ารแต่่ละคน โดยกำำ�หนดดััชนีชี้้ี วั� ดั (KPIs) ที่่�กำ�ำ หนดทั้้�ง
ในระยะสั้้น� และระยะยาว ตามหลัักการของ Balanced Scorecard โดยพิิจารณามุุมมองที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� ด้้านการเงิิน ด้้านลููกค้้า
ด้้านการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน และด้้านการเรีียนรู้้�พััฒนานวััตกรรมใหม่่ ทางฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลจะทำำ�การ
รวบรวมผลการประเมิิน ส่่งให้้คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณากำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนประจำำ�ปีีและ
โบนััสของผู้้จั� ดั การใหญ่่ และผู้้บริ
� หิ าร สอดคล้้องตามผลการดำำ�เนิินงาน และสามารถแข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิจิ เดีียวกันั
ค่่ าต อบแทนผู้้�บริิ ห ารรวมประธานกรรมการบริิ ห าร ผู้้�จัั ด การใหญ่่ ผู้้� บริิ ห าร 4 รายแรก และผู้้�ดำ�ำ รงตำำ� แหน่่ ง
เทีียบเท่่าผู้้บริ
� หิ าร รายที่่� 4 ทุุกราย ในรููปตััวเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ประเภทของค่่าตอบแทน
เงิินเดืือน และสวััสดิิการ*
*

ปีี 2561
จำำ�นวนเงิิน
จำำ�นวนราย

ปีี 2562
จำำ�นวนราย
จำำ�นวนเงิิน
(บาท/ปีี)

6

(บาท/ปีี)

10,060,883

6

8,232,881

สวััสดิิการ รวมถึึงเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหาร ปีี 2562 จำำ�นวน 7 ราย เป็็นเงิิน 385,623 บาท และในปีี 2561 จำำ�นวน 6 ราย
เป็็นเงิิน 268,701 บาท

หมายเหตุุ: - นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ประธานกรรมการบริิหาร ได้้รัับอนุุมัติั ค่ิ าต่
่ อ่ บแทนรายเดืือน 150,000 บาท จากที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2562 (นายมิินทร์์
่ อบแทนรายเดืือน 220,500 บาท แต่่เสนอขอรัับค่าต
่ อบแทนรายเดืือนเพีียง 120,500 บาท ตั้้ง� แต่่เดืือนกัันยายน 2557-มีีนาคม
		
ได้้รัับอนุุมัติั ค่ิ าต
		
2559 และเสนอไม่่ขอรัับค่่าตอบแทนรายเดืือนตั้้�งแต่่เดืือน เมษายน 2559 – ธัันวาคม 2561 เพื่่�อลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท)
		 - ในปีี 2562 และ ปีี 2561 ประธานกรรมการบริิหาร ผู้้จั� ดั การใหญ่่ และผู้้บริ
� หิ าร ไม่่ได้้รัับโบนััส
		 - สวััสดิกิ ารอื่่�น ผู้้บริ
� หิ ารจะได้้เช่่นเดีียวกับั พนัักงาน เช่่น กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ การประกัันสุุขภาพหมู่่� การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ค่่าประกัันวิิชาชีพี
เป็็นต้น้
`

บุุคลากร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 69 คน (ไม่่นัับรวมผู้้�บริิหาร) แบ่่งเป็็นพนัักงานประจำำ�
จำำ�นวน 69 คน และพนัักงานชั่่�วคราว - คน ดัังนี้้�
ฝ่่าย
ฝ่่ายกลยุุทธ์์และสนัับสนุุน
ฝ่่ายงานแสดงสิินค้้าและสื่่�อไอซีีทีี
ฝ่่ายครีีเอทีีฟ
ฝ่่ายผลิิตสื่่�อและคอนเทนต์์
ฝ่่ายบริิการดิิจิิทััล
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายบััญชีี การเงิิน และบริิหารงานบุุคลล

รวม

พนัักงานประจำำ�
( คน )
6
10
10

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

รวม
( คน )

-

10
10

6

7

-

22

-

22

2

2

12

-

12

69

-

69

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงาน ในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่า่ นมา - ไม่่มีี -
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พนัักงานชั่่�วคราว
( คน )
-

7

ค่่าตอบแทนพนัักงาน
บริิษััทได้้กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััด (KPIs) ที่่�กำ�ำ หนดทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ตามหลัักการของ Balanced Scorecard
ั นา
โดยพิิจารณามุุมมองที่่�ครอบคลุุมทั้้ง� ด้้านการเงิิน ด้้านลููกค้้า ด้้านการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน และด้้านการเรีียนรู้้พั� ฒ
นวััตกรรมใหม่่ ให้้พนัักงานแต่่ละท่่านสอดคล้้องกัับตำ�ำ แหน่่งงาน หน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบ โดยผู้้บริ
� หิ ารแต่่ละส่่วนงานจะ
ทำำ�การประเมิิน และฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลทำำ�การรวบรวมผลการประเมิิน จััดกลุ่่�มพนัักงาน ส่่งให้้ผู้้บริ
� หิ าร พิิจารณาและกำำ�หนด
นโยบายค่่าตอบแทนพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับสภาวะเศรษฐกิิจ
ค่่าครองชีีพ และสามารถแข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิจิ เดีียวกันั บริิษัทั ได้้จััดสวััสดิกิ ารและค่่าตอบแทนอื่่น� ๆ นอกเหนืือจากเงิินเดืือน
โบนััส เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพให้้กัับพนัักงาน เช่่น ค่่าประกัันสุุขภาพหมู่่� ค่่าตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ค่่าประกัันวิิชาชีพี
เป็็นต้้น
	ค่่าตอบแทนของพนัักงานไม่่รวมผู้้บริ
� ิหาร ในรููปตััวเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ประเภทของค่่าตอบแทน
เงิินเดืือน โบนััส และสวััสดิิการ*

ปีี 2562
จำำ�นวนราย
จำำ�นวนเงิิน
(บาท/ปีี)

69

36,049,312

ปีี 2561
จำำ�นวนเงิิน
จำำ�นวนราย
(บาท/ปีี)

72

33,704,528

* สวััสดิิการ รวมถึึงเงิินสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่พนัักงาน ในปีี 2562 จำำ�นวน 43 ราย เป็็นเงิิน 857,981 บาท และในปีี 2561
	จำำ�นวน 45 ราย เป็็นเงิิน 801,740 บาท

นโยบายการพััฒนาบุุคลากร

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาบุุคลากรอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะ และความชำำ�นาญ
รวมทั้้� ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการปฏิิ บัั ติิ ง านของพนัั ก งานในทุุ ก ระดัั บ ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ส่่ ง เสริิ ม ให้้บุุ ค ลากรสามารถ
พััฒนาความรู้้ค� วามชำำ�นาญจากการปฏิิบัติั งิ านจริิง (On the Job Training) โดยพนัักงานที่่เ� ข้้าใหม่่จะมีีหัวั หน้้างานในแต่่ละ
สายงานทำำ�หน้้าที่่�ฝึกึ สอนงานในสายงานนั้้�น ๆ รวมทั้้�งจััดให้้มีีการอบรมภายใน โดยเชิิญที่่ปรึ
� กึ ษาของบริิษัทั เข้้ามาถ่่ายทอด
ประสบการณ์์และให้้ความรู้้เ� พิ่่�มเติิมแก่่พนัักงานอยู่่�เป็็นประจำำ� บริิษัทั พิิจารณาจััดส่่งพนัักงานและผู้้บริ
� หิ ารในสายงานต่่าง ๆ
เข้้าร่่วมการอบรมและสััมมนาในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ยวข้้
� องกัับการปฏิิบัติั งิ านของแต่่ละฝ่่ายเป็็นการเพิ่่�มเติิม นอกจากนี้้� บริิษัทั มีีนโยบาย
จััดส่่งพนัักงานไปทััศนศึึกษาดููงานในต่่างประเทศ เพื่่�อนำำ�เทคโนโลยีี วิิวัฒ
ั นาการใหม่่ ๆ มาพััฒนา ปรัับปรุงุ การดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น�
ในปีี 2562 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงบริิษััทได้้จััดหลัักสููตรฝึึกอบรมพนัักงานให้้รองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ทางด้้านเทคโนโลยีีและสภาวะการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมสื่่อ� โดยจััดให้้มีีการอบรมทางด้้านสื่่อสั
� งั คมออนไลน์์ SEO และ การ
บริิหารทีีมงาน การปรัับตััวขององค์์กรและทีีมงานในยุุคดิจิิ ทัิ ลั จััดเสวนา Chill Talk เป็็นเวทีีให้้พนัักงานแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างอิิสระ แชร์์ประสบการณ์์ ไอเดีียทั้้�งภายในและภายนอก ให้้พนัักงานกล้้าแสดงออก และเปิิดโลกทััศน์์รัับความรู้�้
ประสบการณ์์แปลกใหม่่ เป็็นต้้น บริิษััทได้้จััดให้้พนัักงานได้้รัับการอบรมและสััมมนาทั้้�งภายในและภายนอกสำำ�นัักงาน
โดยเฉลี่่�ย 8.97 ชั่่�วโมงต่่อพนัักงาน 1 ท่่าน
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

	บริิ ษัั ท กำำ� หนดนโยบายการกำำ� กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส
โดยมีีวัตถุ
และมีีประสิิทธิิภาพ ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 หมวด ดัังนี้้�

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

	บริิษััทตระหนัักว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน
มีีสิทิ ธิิในความเป็็นเจ้้าของบริิษัทั ดัังนั้้น� บริิษัทั จึึงให้้สิิทธิิแก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในทุุกด้้านที่่�พึึงมีีตามกฎหมาย และเป็็นไปตามข้้อ
บัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท อย่่ า งครบถ้้วน เช่่ น สิิ ท ธิิ ก ารซื้้� อ ขาย
หรืื อ โอนหุ้้�น สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการเสนอวาระการ
ประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม สิิทธิิในการเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท สิิทธิิในการลง
คะแนนเสีียงเพื่่�อแต่่งตั้้ง� หรืือถอดถอนกรรมการ ผู้้ส� อบบััญชีี
การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�สอบบััญชีี การ
พิิจารณาส่่วนแบ่่งในผลกำำ�ไร เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท
และสิิทธิิในการรัับทราบข้้อมููล ผลการดำำ�เนิินงาน นโยบาย
การบริิหารงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพีียงพอ รวดเร็็ว ครบถ้้วน
และทัั น เวลา เข้้าถึึ ง ได้้ง่่ายผ่่า นช่่ อ งทางต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาในการศึึกษาและตััดสิินใจ
บริิ ษัั ท กำำ� หนดให้้มีี ก ารจัั ด ประชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืือหุ้้� น
ปีีละ 1 ครั้้�ง โดยในปีี 2562 กำำ�หนดจััดเมื่่อ� วัันที่่� 10 เมษายน
2562 ซึ่่ง� การประชุุมผู้้ถืือหุ้้
� น� ของบริิษัทั จััดขึ้้น� ในวัันและเวลา
ที่่� คำำ�นึึ งถึึงความสะดวกของผู้้� ถืือหุ้้� น รวมถึึงนัั ก ลงทุุ น
สถาบัันที่่จ� ะเข้้าประชุุม โดยเลืือกสถานที่่ปร
� ะชุุมที่่ส� ะดวกใน
การเดิิ น ทาง มีีสถานที่่�จอดรถเพีียงพอ และรถโดยสาร
สาธารณะผ่่าน
บริิ ษััท ให้้สิิ ท ธิิ ผู้�้ถืือหุ้้�น มีี สิิท ธิิ เ สนอวาระการประชุุ ม
ล่่วงหน้้ารวมทั้้�งการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือก
เป็็นกรรมการบริิษััท สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี2562 ในระหว่่างวัันที่่� 1-31 ธัันวาคม 2561 ทั้้�งนี้้�
ในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าวไม่่มีผู้ี ถืือหุ้้
�้ น� รายใดเสนอวาระการ
ประชุุมหรืือเสนอชื่่� อบุุ คค ลเพื่่� อ เข้้ า รัั บ การคัั ด เลืือกเป็็ น
กรรมการ เป็็นการล่่วงหน้้า
บริิษััทจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมที่่�มีีรายละเอีียดข้้อมููล
วาระการประชุุมทั้้�งหมดทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับสถานที่่� วัันเวลา วาระ และเรื่อ�่ งที่่ต้้อ
� งตััดสิินใจ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ในที่่�ประชุุม รวมถึึงสาเหตุุและความเป็็นมาของเรื่่อ� งที่่�ต้้อง
ตััดสิินใจ โดยระบุุถึึงข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล รายละเอีียด
ของเนื้้�อหาแต่่ละวาระ และความเห็็นของคณะกรรมการ
พร้้อมทั้้�งจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด และรายชื่่อขอ
� งกรรมการอิิสระ พร้้อมทั้้�งคำำ�แนะนำำ�
ในการมอบฉัันทะ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเลืือกที่่�จะมอบ
ฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าประชุุมแทนได้้ รวมทั้้�งแผนที่่�แสดง
สถานที่่�ประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 21 วััน และ
ในเวลาเดีียวกัันได้้มีีการเผยแพร่่เอกสารดัังกล่่าวผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ของบริิษััท ที่่� http://www.aripplc.com ล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 30 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และทำำ�การลง
ประกาศโฆษณารายละเอีียดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2562 ผ่่านหนัังสืือพิิมพ์์ต่่อเนื่่�อง 3 วัันก่่อนวััน
ประชุุม
ในวัันประชุุมสามััญผู้้ถืือหุ้้
� น� บริิษัทั ได้้นำำ�ระบบบาร์์โค้้ด
(Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียง
เพื่่อช่
� ว่ ยให้้ขั้้�นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสีียงเป็็น
ไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้้ถืือหุ้้
� น� แต่่ละ
รายที่่�เข้้าร่่วมประชุุม รวมทั้้�งการลงทะเบีียน โดยจะต้้อง
ไม่่เสีียเวลานานเกิินกว่่า 20 นาทีี/ราย หรืือต่่อ 1 ใบมอบ
ฉัันทะ และได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการ
มอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
จััดทำำ�บัตั รลงคะแนนเสีียงให้้ผู้้ถืือหุ้้
� น� และผู้้ม� อบฉัันทะที่่�มา
ประชุุม และจััดเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานเมื่่อปร
� ะชุุมเสร็็จเรีียบร้้อย
เมื่่อ� เริ่่ม� ประชุุมเลขานุุการบริิษัทั ได้้มีีการประกาศแจ้้งจำำ�นวน
สััดส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมด้้วยตนเองและมอบฉัันทะให้้
ผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทน โดยแยกรายการกัันอย่่างชััดเจน
รวมถึึงการแจ้้งวิิธีกี ารลงคะแนนและนัับคะแนนให้้ผู้้ถืือหุ้้
� น�
ทราบ โดยสิิ ท ธิิ ก ารออกเสีี ย งหนึ่่� ง หุ้้� น ต่่ อ หนึ่่� ง เสีี ย ง
ในระหว่่างประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามและ
บัันทึึกคำำ�ถามคำำ�ตอบไว้้ในแต่่ละวาระของทุุกวาระที่่�เสนอ
ในหนัังสืือเชิิญประชุุม และเพื่่อคว
� ามโปร่่งใส ตามนโยบาย
การกำำ�กัั บ การดููแลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท ได้้เชิิ ญ ที่่� ปรึึ กษา
กฎหมาย นางสาวศุุภาวีีร์์ มหาวรสิินธรณ์์ เป็็นตััวแทนเข้้า
ร่่วมเป็็นกรรมการตรวจนัับคะแนนด้้วย สำำ�หรัับผลการ
ประชุุม บริิษััทได้้แจ้้งมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
2562 โดยระบุุผลการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระ

แยกประเภทคะแนนเสีียงเป็็น “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย”
“งดออกเสีียง” และ“บััตรเสีีย” โดยจััดส่่งในรููปแบบจดหมายข่่าว
ไปยัังตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยในวัั น เดีี ย วกัั น
ภายหลัั ง จากการประชุุ ม ผู้้� ถืือหุ้้� น เสร็็ จสิ้้� น และทำำ� การ
เผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั บริิษัทั ได้้บัันทึึกรายงานการ
ประชุุมอย่่างครบถ้้วนและจััดส่่งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ พร้้อม
ทั้้�งได้้เผยแพร่่รายงานการประชุุ ม บนเว็็ บ ไซต์์ ขอ งบริิ ษั ั ท
ภายใน 14 วัั นหลัั ง วัั นประชุุม และบริิษััทได้้มีีการบัันทึึก
สื่่�อวีีดิิทััศน์์ในการประชุุม

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน

		บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิและคุ้้�มครองสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ตามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในปีี 2562 บริิษััทได้้ปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. ผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีสิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนนตามจำำ�นวนหุ้้น� ที่่�
ตนมีี สิิทธิิการลงเสีียงลงคะแนน 1 หุ้้น� สามััญต่่อ 1 เสีียง สิิทธิิ
การมอบฉัันทะให้้ผู้้อื่่� น� เข้้าประชุุมแทนตน
2.	บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยสามารถเสนอ
เรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเข้้าเป็็นวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่� อ เข้้ารัั บ การพิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กเป็็ น กรรมการเป็็ น การ
ล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ปีี 2562 ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1-31
ธัันวาคม 2561 ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน ตามนโยบาย
บริิษัทั โดยบริิษัทั เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนบนเว็็บไซต์์
ของบริิษััท และแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านระบบข่่าวของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3.	บริิ ษััท เผยแพร่่ ห นัั ง สืื อ เชิิ ญ ประชุุ ม พร้้อมข้้อมููล
ประกอบการประชุุมตามวาระต่่าง ๆ ทางเว็็บไซต์์ทั้้ง� ภาษาไทย
และภาษาอัังกฤษล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 30 วััน และจััดส่่ง
เอกสารทางไปรษณีีย์์ผ่่านศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ก่่อนวััน
ประชุุม 21 วััน
4. กรณีีผู้ถื�้ อื หุ้้น� ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ บริิษัทั ได้้
ทำำ�การจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ไปพร้้อมกัับจดหมาย
เชิิญประชุุม โดยชี้้�แจงวิิธีีการเอกสารและหลัักฐานในการ
มอบฉัันทะ ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั เสนอชื่่อ� กรรมการอิิสระที่่ไ� ม่่มีส่ี ว่ นได้้
เสีียในการประชุุมเป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้ถื� อื หุ้้น�
จำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้แก่่ นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ และ
รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�
5. ในการดำำ�เนิินการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทไม่่มีี
การเพิ่่�มวาระอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ได้้ระบุุไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมให้้ที่่�
ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณา

6.	บริิษัทั จััดให้้มีีมาตรการการกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููล
� หิ าร และพนัักงานที่่ท� ราบ
ภายใน และแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้บริ
ข้้อมููลภายในทราบ รวมทั้้�ง การห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของ
บริิษัทั ในช่่วงเวลา 1 เดืือน ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินให้้แก่่
สาธารณชนทราบ
7.	บริิษััทจััดทำำ�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์บริิษััท
ของกรรมการและผู้้บริ
� หิ าร อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และได้้
นำำ�เสนอรายงานดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส บริิษััทไม่่เคยได้้รัับการตัักเตืือนใน
การไม่่ปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบจากเลขานุุการบริิษัทั
8. เมื่่อ� มีีการเปลี่่�ยนหรืือเข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งใหม่่ใด ๆ ของ
กรรมการบริิษัทั จะนำำ�เสนอข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงให้้ ก.ล.ต.
ทราบเพื่่�อให้้ข้้อมููลกรรมการเป็็นปััจจุุบันั เสมอ
9.	บริิษัทั ไม่่มีกี ารให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินกัับ
บริิษัทั ที่่ไ� ม่่ใช่่บริษัิ ทั ย่่อย โครงสร้้างการถืือหุ้้น� ไม่่มีกี ารถืือหุ้้น�
ไขว้้ในกลุ่่�มบริิษัทั และไม่่มีกี ารซื้้�อหุ้้น� บริิษัทั คืืน

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

	บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง สิิ ท ธิิ ข องผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ส่่ ว นเสีี ยทุุ ก
กลุ่่�ม และได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจ
แก่่ผู้�้มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า
เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ตลอดจนสาธารณชนและสัังคมโดยรวมอย่่าง
เหมาะสม และจััดให้้มีีการร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียในการสร้้างความมั่่�งคั่่ง� สร้้างงานและสร้้างกิิจการ
ให้้มีีฐานะการเงิินที่่มั่่� น� คงอย่่างยั่่ง� ยืืน คณะกรรมการมั่่�นใจว่่า
สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้รัับการคุ้้�มครองและปฏิิบััติิ
ด้้วยดีี และคำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อม
แนวทางปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/ นัักลงทุุน: บริิษััทมุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้กัับผู้้ถื� อื หุ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริษัิ ทั
ในระยะยาวด้้วยผลตอบแทนที่่�ดีีและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการ
ดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสและเชื่่�อถืือได้้ต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2562 บริิษัทั ได้้ผลคะแนนคุุณภาพการจััดประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น อยู่่�ที่่� 100/100 และผลสำำ�รวจโครงการ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย อยู่่�ที่่� 86%
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• พนัักงาน: บริิษัทั ตระหนััก และถืือว่่าความปลอดภััย
สุุขอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ของความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พนัักงานทุุกคนของ
บริิษััท จะต้้องได้้รัับความปลอดภััย มีีสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี
ภายใต้้สภาพการทำำ�งาน และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ดีี พนัักงานเป็็น
ทรััพยากรอัันมีีค่าสูู
่ งสุุด และเป็็นปััจจััยสำ�ำ คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ของบริิษัทั จึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานอย่่างเป็็นธรรมบนหลัักสิิทธิิ
มนุุษยชน รวมถึึงกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้บริ
� หิ าร และพนัักงาน
ทุุกคนเคารพสิิทธิิมนุุษยชนสากล ไม่่ละเมิิดต่่อหลัักการ
ดัังกล่่าว บริิษััทจึึงได้้มุ่่�งพััฒนาเสริิมสร้้างวััฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำำ�งานที่่ดี� ี รวมทั้้�งส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพ และให้้ความเคารพ
ต่่อความเป็็นปััจเจกชน การว่่าจ้้าง แต่่งตั้้�ง และโยกย้้าย
พนัักงานจะพิิจารณาบนพื้้�นฐานของคุุณธรรม และการใช้้
ทรััพยากรบุุคคลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััท รวมถึึง
มีีนโยบายการอบรม และพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน บริิษัทั
จััดให้้พนัักงานได้้ฝึึกอบรมฝีีมืือแรงงานเพิ่่�มเติิมในสาขา
อาชีี พ ที่่�พ นัั ก งานได้้ปฏิิ บััติิง านอยู่่� เพื่่� อ ให้้พนัั ก งานได้้มีี
ความรู้้� ความสามารถ ทัั ก ษะ และทัั ศ นคติิ ที่่�ดีีต่่อ การ
ปฏิิบััติิงาน โดยหลัักสููตรนั้้�น ๆ สอดคล้้องเป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััท และเกี่่�ยวข้้องเหมาะสมกัับตำำ� แหน่่ ง งานของ
พนัักงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจััดให้้
พนัักงานได้้รัับฝึึกอบรมในแต่่ละปีี ทั้้�งการจััดอบรมภายใน
บริิ ษัั ท และการส่่ ง พนัั ก งานไปอบรมภายนอกบริิ ษัั ท
ครบตามสััดส่่วนหรืือมากกว่่าร้้อยละ 50 ของลููกจ้้างเฉลี่่ย�
ในระหว่่างปีี อีีกทั้้�งมีีข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานที่่�กำ�ำ หนด
ค่่าตอบแทนและสวััสดิกิ ารให้้เป็็นไปอย่่างยุุติธรรม
ิ และบริิษัทั
ยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
• ลููกค้้า: บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ในการสร้้างความพึึงพอใจ และ
ความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าที่่�จะได้้รัับผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์และบริิการที่่�ดีี
มีีคุณ
ุ ภาพในราคาที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งรัักษาสััมพันั ธภาพที่่ดี� ี
โดยมุ่่�งมั่่�นยกระดัับมาตรฐานสิินค้้า/บริิการให้้สููงขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมถึึงเปิิดเผยข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
สิินค้้า/บริิการอย่่างครบถ้้วน ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของลููกค้้าโดย
ไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าก่่อน เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้อง
เปิิดเผยตามบทบัังคัับของกฎหมาย และไม่่นำ�ำ ข้้อมููลไปใช้้ใน
ทางที่่ไ� ม่่ถููกต้อ้ ง และให้้คำำ�แนะนำำ� ปรึึกษา เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับ
ความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด
ในปีี 2562 บริิษัทั ไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนใด ๆ จากลููกค้้า
บริิษัทั ได้้จััดให้้มีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่เ� ข้้าชม
งานแสดงสิินค้้าไอทีี “คอมมาร์์ต” ระหว่่างวัันที่่� 19-22
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ธัันวาคม 2562 โดยลููกค้้าส่่วนใหญ่่พึึงพอใจในการเลืือกซื้้อ�
� ง
สิินค้้าได้้ทุุกแบรนด์์ มีีโพรโมชัันของแถมและสามารถซื้้อขอ
กลัับไปได้้เลย
• คู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�: บริิษัทั มีีนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
กัับคู่่�ค้้าใด ๆ ต้้องไม่่นำ�ำ มาซึ่่�งความเสื่่อ� มเสีียต่อ่ ชื่่อ� เสีียงของ
บริิษัทั หรืือขััดต่่อกฎหมายใด ๆ รวมถึึงการหลีีกเลี่่ย� งการซื้้�อ
สิินค้้าที่่�คู่่�ค้้าละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา ไม่่นำ�ำ ผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิของบุุคคล
ภายนอกนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ภายในบริิษัทั จะต้้องตรวจสอบ
ให้้มั่่�นใจว่่า จะไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
มีี ก ารคำำ� นึึ ง ถึึ ง ความเสมอภาคในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ และ
ผลประโยชน์์ร่่วมกััน กัั บคู่่�ค้้า การคัั ด เลืื อ กคู่่�ค้้าทำำ� อย่่าง
ยุุ ติิ ธรรม โดยมีี น โยบายการคัั ด เลืื อ กคู่่�ค้้าที่่� ถืื อ ปฏิิ บัั ติิ
อย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือว่่าคู่่�ค้้าเป็็นปััจจััยสำ�ำ คััญใน
การร่่วมสร้้าง Value Chain ให้้กัับลููกค้้าการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้�
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินััย
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้แก่่เจ้้าหนี้้� โดยบริิษััทยึึดมั่่�นใน
สััญญาหรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกััน
ไว้้ได้้ บริิษััทจะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณา
หาแนวทางแก้้ไขปััญหา
ในปีี 2562 บริิษัทั จััดซื้้อสิ
� นิ ค้้าและบริิการตามระเบีียบ
การจััดซื้้อจั
� ดั จ้้าง โดยจััดให้้มีีการเปรีียบเทีียบราคา เพื่่อ� ให้้
เกิิดความเท่่าเทีียมกััน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และไม่่ผููกขาด
กัับรายใดรายหนึ่่�ง และฝ่่ายตรวจสอบภายในจะทำำ�การ
ตรวจสอบระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ไม่่พบ
ประเด็็ น อะไรที่่� เ ป็็ น สาระสำำ�คััญ อัั น เป็็ น เหตุุ ใ ห้้เชื่่�อ ได้้ว่่ า
ระบบการปฏิิบััติิงานและระบบการควบคุุมภายในของ
บริิ ษััท ขาดประสิิ ท ธิิ ภ าพ และบริิ ษััท ไม่่ เ คยมีี ข้้อพิิ พ าท
หรืือจดหมายร้้องเรีียนใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�
ของบริิษััท
• คู่่�แข่่ง: บริิษััทสนัับสนุุนและส่่งเสริิมนโยบายการ
แข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้
คู่่�ค้้าต้อ้ งขายสิินค้้าของบริิษัทั เท่่านั้้น� และไม่่มีนี โยบายในการ
แข่่งขัันทางการค้้า โดยใช้้วิิธีกี ารใด ๆ ให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลของ
คู่่�แข่่งอย่่างผิิดกฎหมาย และขััดต่่อจริิยธรรม
ในปีี 2562 บริิษััทยึึดหลัักความเสมอภาค และไม่่เคย
มีีข้้อพิิพาทหรืือจดหมายร้้องเรีียนใด ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับคู่่�แข่่ง
ทางการค้้า
• สาธารณชนและสัังคม: บริิษัทั ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ
สัังคม ซึ่่�งต้้องรัับผิิดชอบในการช่่วยเหลืือสัังคม สนัับสนุุน

กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชนและท้้องถิ่่�น รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนให้้พนัักงานร่่วมงานจิิตอาสา ในงานกิิจกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมสังั คม
ในปีี 2562 บริิ ษัั ท และพนัั ก งานร่่ ว มงานจิิ ต อาสา
งานประกวดภาพวาด “การ์์ดนี้้�เพื่่�อน้้อง” ในการช่่วยเหลืือ
เด็็กด้้อยโอกาส เด็็กพิิการ ในการแข่่งขัันวาดภาพ ระบายสีี
ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ปีี ที่่� 17 และร่่ ว มกิิ จ กรรมงานวัั น เด็็ ก กัั บ
หน่่วยงานต่่าง ๆ
• ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย:
บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่า ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย และ
สิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นความรัับผิดิ ชอบพื้้�นฐานของบริิษัทั จึึงกำำ�หนด
นโยบายที่่�จะให้้พนัักงานปฏิิบัติั งิ านอย่่างปลอดภััยและเป็็น
ไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่ยวข้้
� อง
ในปีี 2562 บริิษัทั มีีนโยบายเกี่่ย� วกัับการดููแลเรื่อ�่ งความ
ปลอดภััยและสุุขอนามััย โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�ในการให้้
ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นกรณีีเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน เช่่น อุุบััติิเหตุุ
อััคคีภัี ยั แผ่่นดิินไหว และการปฏิิบัติั ติ นในกรณีีเกิิดโรคระบาด
� ขภ
ุ าพอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน ตลอดจน
เพื่่อสุ
การดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน การพ่่นยา
ฆ่่าเชื้้�อโรค และกำำ�จััดสััตว์์ที่่�เป็็นพาหะนำำ�โรค ในปีี 2562
บริิ ษัั ท ไม่่ มีี อุุ บัั ติิ เ หตุุ ห รืือการหยุุ ด งานจากการเจ็็ บ ป่่ ว ย
ในการทำำ�งาน
	ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม บริิษัทั เข้า้ ร่่วมโครงการ Care the bear
เป็็นแบบอย่่างของการจััดงานอีีเว้้นท์์ที่่ช่� ว่ ยลดโลกร้้อนอย่่าง
เป็็นรููปธรรม โดยการจััดงานครั้้�งนี้้ไ� ด้้มีีการรณรงค์์ให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วม
เดิินทางมาโดยรถไฟฟ้้า หรืือรถสาธารณะเพื่่�อลดการใช้้
พลัังงานจากการเดิินทาง และใช้้เทคโนโลยีีในการลงทะเบีียน
ผ่่านระบบ QR Code เพื่่�อช่่วยลดปริิมาณกระดาษจาก
การลงทะเบีียน งดใช้้กล่่องโฟม ซึ่่ง� ถืือเป็็นการช่่วยลดโลกร้้อน
และภาวะเรืือนกระจก และ e-Brochure เพื่่อช่
� ว่ ยลดปริิมาณ
กระดาษจากการพิิมพ์์ใบปลิิวโฆษณา และเข้้าร่่วมกิิจกรรม
mai Forum 2019 เป็็นการจััดทำำ�อีีเวนท์์แบบลดโลกร้้อน
ชดเชยคาร์์บอน คืือ ส่่งเสริิมการประหยััดพลัังงานในรููปแบบ
ต่่าง ๆ

หมวดที่่� 4 การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลและ
ความโปร่่งใส

1. บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่มี� คี วาม
ถููกต้อ้ งครบถ้้วนโปร่่งใสทั่่�วถึงึ และทัันเวลา อาทิิ เป้้าหมาย
ระยะยาวของบริิษััท ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ รายการ
ระหว่่างกััน ทั้้ง� ข้้อมููลทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงานและข้้อมููล

อื่่� น ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อง เพื่่� อ ให้้นัั ก ลงทุุ น และผู้้� ที่่� เ กี่่� ยวข้้ องได้้
ใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงทุุนโดยผ่่านช่่องทางและสื่่�อการ
เผยแพร่่ข้้อมููลต่่าง ๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัักคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
รวมถึึงผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท รายงานประจำำ�ปีี แบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) อีีกทั้้ง� อีีเมลในการติิดต่่อ
กัั บ ผู้้� รัั บผิิ ด ชอบที่่� เ กี่่� ยวข้้ องในการติิ ด ต่่ อ กัั บนัั ก ลงทุุ น
tarip@arip.co.th รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลทั้้ง� ภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ
2. บริิษัทั ได้้รายงานนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�คณะ
กรรมการได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้โดยสรุุป และรายงานผลการ
ิ นโยบายผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น รายงานประจำำ�ปีี
ปฏิิบัติั ตาม
และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
3. บริิษััทได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของผู้้ส� อบ
บััญชีีไว้้ในแบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี 56-1 และ
รายงานประจำำ�ปีี (56-2) โดยบริิษััทจััดส่่งรายงานทาง
การเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ ภายใน
ระยะเวลาที่่� กำ�ำ หนด และไม่่ มีี ราย การที่่� ทำ�ำ ให้้ผู้้� ส อบ
บััญชีีแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไข หรืืองบการเงิิน
ไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่แสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
4. บริิษััทได้้มีีการเปิิดเผยรายชื่่�อคณะกรรมการอิิสระ
บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่่าตอบแทน จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุม จำำ�นวน
ครั้้ง� ที่่ก� รรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการในปีี
ที่่ผ่� า่ นมา และประวััติคิ ณะกรรมการไว้้ในแบบแสดงรายงาน
ข้้อมููลประจำำ�ปีี 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี (56-2)
5. บริิ ษััท จัั ด ให้้มีี ผู้�้ที่่�รัับผิิด ชอบในการให้้ข้้อมููลสาร
สนเทศ และสื่่� อ สารกัั บ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น นัั ก ลงทุุ น ตลอดจน
นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ รวมถึึงมีีการพบปะให้้ข้้อมููลดัังกล่่าว
ตามความเหมาะสม
6. บริิษััทได้้มีีการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของคณะ
กรรมการ ผู้้บริ
� ิหาร ผู้้ส� อบบััญชีี และผู้้ที่่� �เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
การเงิิน เช่่น ผู้้จั� ดั การฝ่่ายบัญ
ั ชีี และของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�
ยัั ง ไม่่ บรรลุุ นิิ ติิ ภ าวะ ที่่� ถืื อ หลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ นบริิ ษัั ท รวมถึึ ง
รายงานการมีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีียในที่่�ประชุุมคณะกรรมการใน
แต่่ละไตรมาส เพื่่�อให้้ทราบความเคลื่่�อนไหวในการถืือหุ้้�น
บริิษััท และสรุุปการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งปีีนำำ�เสนอในรายงาน
ประจำำ�ปีี
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7. บริิษัทั ได้้มีีการแจกแจงโครงสร้้างผู้้ถื� อื หุ้้น� ของบริิษัทั
และเปิิดเผยการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหารให้้ทราบ
การถืือหุ้้น� อย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการมีีความเข้้าใจเรื่่อ� ง
โครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อ
อำำ�นาจการควบคุุมหรืือการบริิหารจััดการของบริิษัทั
8. บริิษััทมีีการจ้้างผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระและ
มีีคุุณสมบััติิที่่�ได้้รัับการยอมรัับเป็็นผู้้�สอบบััญชีี โดยผู้้�สอบ
บััญชีีดัังกล่่าวเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. รวมถึึงเปิิดเผยค่่าสอบบััญชีี ค่่าบริกิ ารอื่่�น ๆ
ที่่จ่� าย
่ ให้้กัับผู้้ส� อบบััญชีีหรืือบริิษัทั สอบบััญชีี
ในปีี 2562 บริิษัทั มีีการเผยแพร่่ทั้้ง� ข้้อมููลทางการเงิินและ
ข้้อมููลที่่�มิิใช่่การเงิินอย่่างโปร่่งใส และภายในเวลาตาม
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยผ่่านช่่องทาง
ต่่าง ๆ ทั้้ง� ช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
เว็็ บ ไซต์์ ขอ งบริิ ษััท http://www.aripplc.com และได้้
แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงาน
ทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีไว้้ในรายงาน

ประจำำ� ปีี รวมทั้้�ง ได้้เปิิ ด เผยข้้อมููลการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้้บ� ริิหารโดยละเอีียดทั้้ง� รููปแบบ ลัักษณะ และ
จำำ�นวนเงิินค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และแบบ 56-1
บริิษัทั ได้้นำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้ถืือหุ้้
� น� แต่่งตั้้ง� บริิษัทั สำำ�นักั งาน
อีีวาย จำำ�กัดั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีปีี 2562 ซึ่่ง� ไม่่มีคว
ี ามสััมพัันธ์์
กัับบริิษัทั ที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดข้้อจำำ�กัดั ของความเป็็นอิิสระ บริิษัทั
จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนจากการสอบบัั ญ ชีี จำำ� นวนเงิิ น รวม
1,170,000 บาท ไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�น บริิษััทไม่่มีีบริิษััทย่่อย
จึึงไม่่มีีผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีบริิษััทย่่อย
กรรมการ ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง และผู้้จั� ดั การฝ่่ายบััญชีี ได้้มีี
การแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลตามรายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีีย
รายงานการถืือครองหลัั ก ทรัั พ ย์์ ขอ งบริิ ษััท ให้้ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการรัับทราบทุุกไตรมาส
ในปีี 2562 ไม่่มีกี รรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงซื้้อข
� าย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท จึึงไม่่มีีการแจ้้งซื้้�อขายล่่วงหน้้าต่่อ
เลขานุุการบริิษัทั

รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์ข์ องกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมคู่่�สมรส  และบุุตรที่ยั�่ งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ-สกุุล

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ การเปลี่่�ยนแปลง จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(+)
เพิ่่�มขึ้้�น

(-)
ลดลง

780,000

-

-

780,000

206,338,000

-

-

206,338,000

600

-

-

600

-

-

1,064,400

ณ 1 ม.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2562

1. นายมนูู เลีียวไพโรจน์์

ประธานกรรมการ

2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริิหาร

3. นายบุุญเลิิศ นราไท

กรรมการ/ ผู้้จั� ัดการใหญ่่

4. นายประยููร รััตนไชยานนท์์

กรรมการ

1,064,400

5. ดร.วิิวสััน เตีียว ยอง เพ็็ง

กรรมการ

375,000

6. นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการบรรษััทภิิบาล

750,000

-

-

750,000

7. น.อ.พญ.อิิศรญา สุุขเจริิญ

กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ/ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

950,000

-

-

950,000

8. รศ.ดร.เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�

กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการบรรษััทภิิบาล

-

-

-

-

9. น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์

กรรมการบริิหาร/ ผอ.ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

394,800

-

-

394,800

10. นายพรชััย จัันทรศุุภแสง

กรรมการบริิหาร/ ผอ.ฝ่่ายจััดงานและสื่่�อไอซีีทีี

25,000

-

-

25,000

11. นายธนิิต แกล้้วเดชศร

กรรมการบริิหาร/ ผอ.ฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ

-

-

-

-

12. นายวิิทยา กิิจชาญไพบููลย์์

กรรมการบริิหาร/ ผช.ผอ.ฝ่่ายสื่่�อธุุรกิิจ

-

-

-

-

13. น.ส.นงลัักษณ์์ งามขำำ�

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

200

-

-

200

050

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

375,000

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้้วยบุุ ค คลที่่� มีี ค วาม
หลากหลายทั้้�งทางด้้าน ทัักษะ ประสบการณ์์ ความรู้้ค� วาม
สามารถเฉพาะด้้านที่่เ� ป็็นประโยชน์์กับบริ
ั ษัิ ทั เพศ อายุุ และ
มีีกรรมการบริิหารอย่่างน้้อย 1 ท่่าน ที่่�มีีประสบการณ์์ใน
ธุุ รกิิ จ หลัั ก ของบริิ ษัั ท โดยคณะกรรมการจะเป็็ น ผู้้� มีี
บทบาทสำำ� คัั ญ ในการกำำ� หนดนโยบายและภาพรวม
ขององค์์กร ตลอดจนมีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแล
ตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ และมีี
จำำ�นวนต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
บริิษััทมีีกรรมการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 8 ท่่าน แบ่่งเป็็นกรรมการ
ที่่�เป็็นฝ่่ายบริิหารจำำ�นวน 2 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 25 และ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นฝ่่ายบริหิ ารจำำ�นวน 6 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ
75 ซึ่่ง� รวมกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 37.5
มากกว่่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
จำำ�นวน 4 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริิ ห าร คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณากลั่่น� กรองการดำำ�เนิินงานเฉพาะเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่สำ� �ำ คััญ
และช่่วยในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท (รายละเอีียด
ตามโครงสร้้างการจััดการ)
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการบริิษััท: ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีีทุกุ ครั้้ง� กรรมการจะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อย
จำำ�นวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการ
จะแบ่่งออกให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้เคีียง
ที่่สุ� ดุ ส่่วนปีีหลััง ๆ ต่่อไปให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ
นั้้น� จะเป็็นผู้้อ� อกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่ง
ไปนั้้�นอาจจะถููกเลืือกเข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งอีีกก็็ได้้
กรรมการตรวจสอบ: วาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
โดยกรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อาจได้้
รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง ใหม่่ อีี ก ได้้ การลาออกของกรรมการ
ตรวจสอบให้้ยื่่�นใบลาต่่อประธานกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้า

ไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน โดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�อนุุมััติิ
พร้้อมส่่ ง สำำ� เนาหนัั ง สืื อ ลาออกให้้ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน: วาระดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการสรรหาฯ พ้้นจากตำำ�แหน่่งตาม
วาระ อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้ามาใหม่่ได้้ กรณีีกรรมการ
ประสงค์์จะลาออกก่่อนครบวาระ จะต้้องแจ้้งต่่อประธาน
กรรมการล่่ ว งหน้้าไม่่ น้้ อยกว่่ า 30 วัั น เพื่่� อ ให้้คณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งทดแทน
กรรมการบรรษััทภิิบาล: วาระดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ
3 ปีี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ ก
กรรมการจำำ�นวนหนึ่่�งของบริิษััท และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
เพื่่� อ เสนอให้้คณะกรรมการพิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง เข้้าดำำ� รง
ตำำ� แหน่่ ง กรรมการบรรษัั ท ภิิ บา ล ทั้้� ง นี้้� กรรมการที่่� ค รบ
กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าว มีีสิิทธิิกลัับเข้้า
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการอีี ก วาระหนึ่่� ง กรณีี ก รรมการ
ประสงค์์จะลาออกก่่อนครบวาระ จะต้้องแจ้้งต่่อประธาน
กรรมการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งทดแทน
กรณีีตำ�ำ แหน่่งกรรมการ และกรรมการชุุดย่่อยว่่างลง
เพราะเหตุุ อื่่� น นอกจากถึึ ง คราวออกตามวาระให้้คณะ
กรรมการสรรหาฯ เสนอบุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมและมีี
คุุณสมบััติคิ รบถ้้วนให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาแต่่งตั้้ง�
บุุคคลเข้้ารัับตำ�ำ แหน่่งที่่ว่� า่ งลง โดยบุุคคลที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง�
จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้ เพีียงเท่่าวาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่�ของกรรมการ
ที่่�ตนแทนเท่่านั้้�น กรณีีกรรมการตรวจสอบว่่างลงจะต้้อง
สรรหากรรมการทดแทนภายใน 90 วััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
กรรมการบริิษััทสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใน
บริิษััทจดทะเบีียนได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าว
ต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�กรรมการของบริิษัทั
และไม่่มีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของผู้้จั� ดั การใหญ่่ (Chief Executive
Officer) บริิ ษััท กำำ� หนดให้้ไม่่ สามารถ ไปดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
กรรมการที่่�บริิษััทอื่่�น ยกเว้้นบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�
คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมัติั ิ
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การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และผู้้จั� ดั การใหญ่่เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
โดยเลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งแบบฟอร์์มการประเมิินที่่�
ประกอบไปด้้วยหลัักเกณฑ์์การประเมิินด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
โครงสร้้าง คุุณสมบััติิ บทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
การเข้้าร่่วมประชุุม และการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ความสััมพันั ธ์์กับฝ่
ั ายบริ
่ หิ าร การพััฒนาตนเอง และการพััฒนา
ผู้้บริ
� หิ ารให้้แก่่กรรมการแต่่ละท่่าน และรวบรวมแบบประเมิิน
เพื่่�อสรุุปผลการประเมิิน รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ เพื่่�อ
นำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุงุ การทำำ�งาน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั
ในปีี 2562 บริิษััทได้้จััดทำำ�แบบประเมิินตนเองของ
คณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ
กรรมการและกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล และผู้้จั� ดั การใหญ่่
ให้้แก่่กรรมการทุุกท่่านและทำำ�การสรุุปผล การประเมิินทั้้ง� หมด
รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับจากการประเมิินผลการ

ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ นำำ�มาใช้้ในการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิผลของการทำำ�งานของคณะกรรมการ และ/ หรืือ
ส่่วนงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการของบริิษััทต่่อไป โดยผลการประเมิินปีี 2562
ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด
อยู่่�ในระดัับ “ดีีมากถึึงดีีเยี่่ย� ม” ผลประเมิินกรรมการ กรรมการ
ชุุดย่่อย และผู้้จั� ดั การใหญ่่ อยู่่�ในระดัับ “ดีีมากถึึงดีีเยี่่ย� ม”
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
	บริิ ษัั ท สนัั บสนุุ น ให้้กรรมการและผู้้� บริิ ห ารเข้้าร่่ วม
สััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� ทั้้�งด้้าน
การบริิหารธุุรกิิจ/ อุุตสาหกรรมและเป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�
ซึ่่�งกรรมการทุุกท่่านได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรพื้้�นฐาน
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�กรรมการ (รายละเอีียดในประวััติกิ รรมการ
หน้้า 14-21)

หลัักสููตรที่ก�่ รรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารเข้้าอบรมในปีี 2562
ตำำ�แหน่่ง

หลัักสููตรที่่�อบรมปีี 2562

1. นายบุุญเลิิศ นราไท

กรรมการ/ ผู้้จั� ดั การใหญ่่/
กรรมการบริิหาร

2. นายประกอบ วิิศิษฐ์
ิ กิ์ จิ การ

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาฯ/
กรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ/
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการบรรษััทภิิบาล

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�น 161/2019
- Compensation Strategy
- DAAT Day 2019 (for Digital Agency)
-ความยั่่� ง ยืื น ของธุุ รกิิ จ ในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล :
“รู้ใ�้ ห้้ไว-ใช้้ให้้เป็็น”

ชื่่อ� -สกุุล

3. นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
4. รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�

5. น.ส.พรปวีีณ์์ สหวััฒนพงศ์์
(อบรมด้้านบััญชีี 14 ชั่่ว� โมง)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการบริิหาร/ ผอ.ฝ่่ายบัญ
ั ชีีและการเงิิน

- Board of the Future, National Director
Conference 2019
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�น 159/2019
- ความยั่่�งยืืนของธุุรกิจิ ในยุุคดิิจิทัิ ลั :
“รู้ใ�้ ห้้ไว-ใช้้ให้้เป็็น”
- การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีี
- e-Tax invoice & Receipt
การจััดทำำ� การส่่งมอบและการเก็็บ
- การบััญชีี เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
กรรมการที่่� ไ ด้้รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง ใหม่่ แ ต่่ ล ะท่่ า นจะได้้
รัับทราบข้้อมููลของบริิษัทั กฎระเบีียบ และข้้อมููลธุุรกิจิ ของ
บริิษัทั ที่่เ� กี่่ยวข้้
� องอย่่างเพีียงพอก่่อนปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ในปีี 2562 บริิษััทมีีกรรมการเข้้าใหม่่ 2 ท่่าน คณะ
กรรมการจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการ โดยให้้ประธาน
กรรมการบริิหาร ผู้้จั� ดั การใหญ่่ และผู้้บ� ริิหารแต่่ละส่่วนงาน
เข้้ามาชี้้�แจง เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจและ
การดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ ของบริิษัทั กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และนโยบายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เช่่น จริิยธรรมธุุรกิจิ นโยบายการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการ นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน คู่่�มืือ
กรรมการ และกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกฎหมาย เพื่่อ�
เตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ขอ
� งกรรมการ
เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้มีี มติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง นายชาญชัั ย
บุุ ณ ยสุุ รกุุ ล เป็็ น เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ตามมติิ ที่่� ปร ะชุุ ม
คณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2556 เมื่่อ� วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์
2556 โดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิดิ ชอบหลััก ดัังนี้้�
1. ให้้ข้้อแนะนำำ�ด้้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�
เกี่่� ยวข้้ อง และข้้อพึึ ง ปฏิิ บััติิ ด้้า นการกำำ� กัั บดูู แลในการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมของคณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
2.	ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ ให้้ข้้อมููล และผลัักดัันคณะกรรมการให้้ปฏิิบัติั ตาม
ิ
3.	จััดเตรีียมระเบีียบวาระการประชุุม เอกสารประกอบ
การประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� และการประชุุมคณะกรรมการ
4.	จััดการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� และการประชุุมคณะกรรมการ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริษัิ ทั และข้้อพึึงปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี
5.	บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุม
คณะกรรมการ รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติั ตามมติ
ิ
ที่่ิ ปร
� ะชุุม
ผู้้ถื� อื หุ้้น� และที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการ
6.	จััดทำำ �และเก็็บรัักษาทะเบีียนกรรมการรายงาน
ประจำำ �ปีี หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หนัังสืือนััดประชุุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นและรายงานการ
ประชุุมคณะกรรมการ
7.	ดำำ�เนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงาน
การมีี ส่่ ว นได้้เสีี ย ของตนและผู้้� ที่่� เ กี่่� ยวข้้ องตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด
8. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดย
กรรมการหรืือผู้้บริ
� หิ าร

9.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล และรายงานสารสนเทศ
ตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนด
10. ติิดต่่อและสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รัับทราบ
สิิทธิิต่่าง ๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�น และข่่าวสารของบริิษััท และเป็็น
สื่่อ� กลางระหว่่างผู้้ถื� อื หุ้้น� กัับคณะกรรมการและผู้้บริ
� หิ าร
11. ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ
12. จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะ
กรรมการ และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ
13. ประสานงานระหว่่างคณะกรรมการ และผู้้บริ
� หิ าร
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการกำำ�หนดให้้มีีแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ของผู้้�บริิหารสููงสุุด (ผู้้�จััดการใหญ่่) และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของบริิษัทั เพื่่�อให้้ผู้้ล� งทุุน องค์์กร ตลอดจนพนัักงานวางใจ
ได้้ว่่า การดำำ�เนิินงานของบริิ ษัั ท จะได้้รัั บ การสานต่่ อ
อย่่ า งทัั น ท่่ ว งทีี หากตำำ � แหน่่ ง สำำ�คััญดัังกล่่าวว่่างลง
โดยมอบหมายให้้ฝ่่ ายบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุ ค คลเป็็ น
ผู้้� พิิ จ ารณากำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ และแผนการสืื บ ทอด
ตำำ�แหน่่งและให้้มีีการทบทวนแผนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การกำำ�กัั บ ดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ย่่ อ ยและ
บริิษััทร่่วม
		ในปีี 2562 บริิษััทไม่่มีีบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
จึึงไม่่มีีการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานส่่วนนี้้�
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นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

	บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
ั นั
ั นั ใด ๆ ทั้้ง� สิ้้น� ทั้้ง� นี้้� ได้้
โดยไม่่ยินิ ยอมรัับการทุุจริิตและคอร์์รัปชั
กำำ� หนดให้้บริิ ษััท รวมถึึ ง บุุ ค คลที่่�เ กี่่�ยวข้้ องกัั บ การดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจทุุกหน่่วยงาน ปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
และคอร์์รััปชััน โดยให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใส และ
คำำ�นึึงถึึงความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการติิดต่่อทำำ�ธุุรกรรม เพื่่�อ
หลีี ก เลี่่�ย งการดำำ� เนิิ น การที่่� อ าจส่่ ง ผลต่่ อ การกระทำำ� ที่่�ไ ม่่
เหมาะสม และขััดแย้้งต่่อหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี รวมทั้้�ง
ต่่อต้้านการให้้หรืือการรัับสิินบนต่่าง ๆ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก
หรืือผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท และมีีการกำำ�หนด
บทลงโทษทางวิินัยั แก่่ผู้ที่่�้ ก� ระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าว

นโยบายการประเมิินความเสี่่�ยง
	บริิ ษััท กำำ� หนดให้้ฝ่่ ายตรว จสอบภายในได้้ประเมิิ น
ความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� โดยประเมิินความเสี่่ย� งการทุุจริิต
คอร์์รัปชั
ั นั ออกจากความเสี่่ย� งด้้านอื่่น� ๆ และรายงานความ
เสี่่ย� งต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไข ปรัับปรุงุ
ต่่อไป โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�กำ�ำ กัับดููแล
การปฏิิบััติิตามนโยบายการประเมิินความเสี่่�ยง และคณะ
กรรมการตรวจสอบยัังได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
กำำ� หนดแผนการเข้้าตรวจสอบระบบการทำำ� งานโดย
เฉพาะระบบการจัั ด ซื้้�อ จัั ด จ้้าง ระบบการรัั บ -จ่่ าย เงิิ น ที่่�
ต้้ อ งตรวจเป็็ น ประจำำ� ทุุ ก ปีี อ ย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ ติิ ด ตาม
ประเมิิ น ผลปฏิิ บัั ติิ ง านและการควบคุุ ม ภายในให้้เกิิ ด
ประสิิทธิิผลตามระบบการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั
ในปีี 2562 บริิษััทได้้จััดอบรมให้้ความรู้�้แก่่พนัักงาน
ทุุ ก คน และจัั ด ปฐมนิิ เ ทศอบรมพนัั ก งานใหม่่ ทุ ุ ก เดืือน
� บั ทราบระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จริิยธรรม นโยบายการต่่อต้้าน
เพื่่อรั
คอร์์รัปชั
ั นั แนวปฏิิบัติั กิ ารทำำ�งาน ระเบีียบการจััดซื้้อจั
� ดั จ้้าง
และสวััสดิิการต่่าง ๆ ของบริิษััท พร้้อมแนวทางการแจ้้ง
เบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
นโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
(Whistle Blowing Policy)
	บริิษััทเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียมีช่ี อ่ งทางการร้้องเรีียน การแสดงความเห็็น และแจ้้ง
เบาะแสการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย ฝ่่าฝืืนกฏระเบีียบและ
จริิยธรรมธุุรกิิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

เป็็นผู้้�รัับเรื่่�องข้้อร้้องเรีียนด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
จริิยธรรมธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั โดยมีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. การแจ้้งเบาะแส: บริิษััทจััดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้ง
เบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนในกรณีีที่่�สงสััยว่่าจะมีีการทำำ�ผิิด
กฎหมายหรืือพฤติิกรรมที่่�ส่่อถึึงการทุุจริิตหรืือกระทำำ�ผิิด
จริิยธรรมธุรกิ
ุ จิ ผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
		 1.1 ทางไปรษณีีย์:์
			 ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
			 99/16-20 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
		
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
		 1.2 ทาง e-mail:
			 aripwhistleblow@arip.co.th
2. กระบวนการดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน:
		 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้้อ
ร้้องเรีียน พิิจารณา และสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
		 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบสรุุปผลการตรวจสอบ
ข้้อร้้องเรีียนต่่อผู้้�จััดการใหญ่่ ประธานกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทั และแจ้้งผู้้ร้้� องเรีียนตามลำำ�ดัับ
		 2.3 รายงานในกรณีีที่่ผู้� ร้้�้ องเรีียนเลืือกที่่จ� ะไม่่เปิิดเผย
ชื่่�อ ต้้องระบุุรายละเอีียดข้้อเท็็จจริิงหรืือหลัักฐานที่่�ชััดเจน
เพีียงพอที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�
เป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริิษััท หรืือ
จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั เกิิดขึ้้น�
3. มาตรการคุ้้�มครอง
		 เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อ
ร้้องเรีียน หรืือผู้้ที่่� ใ� ห้้ความร่่วมมือื ในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
บริิษัทั จะไม่่เปิิดเผย ชื่่อ� สกุุล ที่่อ� ยู่่� ภาพ หรืือข้้อมููลอื่่น� ใดของ
ผู้้�แจ้้งเบาะแสและผู้้�ให้้ข้้อมููล รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ร้้องเรีี ย นจะถููกเก็็ บ รัั ก ษาเป็็ น ความลัั บ ไม่่ เ ปิิ ด เผยต่่ อ
ผู้้� ไ ม่่ เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนด
ของกฎหมาย กรณีี เ ป็็ น พนัั ก งานบริิ ษัั ท จะได้้รัั บ
ความคุ้้� ม ครองจากบริิ ษััท เช่่ น ไม่่ มีีก ารเปลี่่� ย นแปลง
ตำำ�แหน่่งงานลัักษณะงานสถานที่่� ทำ�ำ งาน พัั ก งาน ข่่ มขู่่�
รบกวนการปฏิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือการอื่่�นใดที่่�มีีลัักษณะ
เป็็นการปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�นั้้�น มีีการกำำ�หนด
มาตรการคุ้้�มครองในกรณีีที่่�ผู้�นั้้้ �นเห็็นว่่าตนอาจได้้รัับความ
ไม่่ปลอดภััย หรืืออาจเกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหาย

ในปีี 2562 ไม่่มีีการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดและ
ข้้อร้้องเรีียนใด ๆ จากการกระทำำ�ผิดิ กฎหมาย หรืือจริิยธรรม
ธุุรกิิจ การคอร์์รััปชััน หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิต
หรืือประพฤติิ มิิ ช อบของบุุ ค ลากรในองค์์ ก ร ทั้้� ง จาก
พนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่่น�
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลได้้มีี
หลัักการ/แนวปฏิิบัติั ที่ิ ดีีข
�่ องตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
1 . ปร ะธา น คณะก รรมการบริิ ษัั ท ค วร เป็็ น
กรรมการอิิสระ

2. คณะกรรมการบริิ ษัั ท ควรกำำ� หนดจำำ� นวน
บริิษัทั ที่่ก� รรมการแต่่ละคนไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งไม่่เกิิน 5
บริิษัทั
3. คณะกรรมการควรกำำ� หนดให้้กรรมการอิิ สระ
มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่อ� งไม่่เกิิน 9 ปีี

การทบทวนและปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องเหมาะกัับหลัักเกณฑ์์
Asean CG Scorecard เพื่่�อนำำ�มาปฏิิบััติิและปรัับใช้้ตาม
ความเหมาะสม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ทบทวน และ
ปรัับปรุุงนโยบายกำำ�กับั ดููแลกิิจการ เมื่่อ� วัันที่่� 11 พ.ย. 2562
และยัังมีีบางส่่วนที่่�บริิษััทได้้เลืือกใช้้แตกต่่าง หรืือยัังไม่่
สามารถปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การ/แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ขอ ง
ตลาดหลัักทรััพย์์ มีีดัังนี้้�
คำำ�ชี้้แ� จง
ประธานกรรมการบริิ ษััท ได้้รัั บ การแต่่ ง ตั้้�ง เป็็ น กรรมการผู้้�มีี
อำำ� นาจลงนามผููกพัั น ของบริิ ษัั ท ข้้อบัั ง คัั บบริิ ษัั ท ข้้อ 27
กรรมการผู้้� มีี อำำ� นาจลงนามผููกพัั น ยกเว้้นกรรมการอิิ สร ะ
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาคุุณสมบััติใิ นด้้านอื่่น� ๆ แล้้ว คณะ
กรรมการเห็็นว่่าประธานกรรมการบริิษััทมีีคุุณสมบััติิตรงตาม
นิิยามกรรมการอิิสระ และสามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
คณะกรรมการเห็็นว่่ากรรมการแต่่ละท่่านมีีเวลาอย่่างเพีียงพอ
สำำ�หรัับการเตรีียมตัวั และเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยและสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเต็็ม
ความสามารถ
คณะกรรมการพิิจารณาแล้้วเชื่่�อมั่่�นว่่า กรรมการอิิสระเป็็นผู้้�มีี
ความรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ ธุุรกิจิ ของบริิษัทั มีีความเข้้าใจธุุรกิจิ ของบริิษัทั เป็็น
อย่่างดีี สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นไปตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ยวข้้
� อง
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(CSR)

		 บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ
ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี และยึึดหลัักจริิยธรรม
ควบคู่่�กัับการดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ผล
ประโยชน์์ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ทุุกฝ่่าย
	บริิ ษัั ท จึึ ง ได้้กำำ� หนดนโยบายความรัั บผิิ ด ชอบ
ต่่อสัังคม ดัังนี้้�
1.	ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2.	ประกอบธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ไม่่ดำ ำ �เนิินการใด ๆ ที่่�มี ีลั ักษณะเป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิ ิน
ทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
3.	ปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม และเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ ดี� ใี ห้้พนัักงาน
4.	มีี ค วามรัั บผิิด ชอบต่่ อ ผู้้�บริิโ ภค โดยการคัั ด เลืื อ ก
ผลิิตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ป ลอดภัั ยสำำ � หรัั บ ผู้้ � บริิ โ ภค และการให้้
บริิการที่่�ดี ีมีคุี ณ
ุ ภาพ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ และสร้้าง
ความพึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
5.	ร่่วมพัฒ
ั นาชุุมชนและสัังคม สนัับสนุนุ ให้้มีีการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์
6. รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างสิ้้น� เปลืือง
เพื่่�อรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ
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	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีการสื่่�อสารนโยบายด้้านความรัับผิดิ ชอบต่่อ
สัั ง คมให้้พนัั ก งานผ่่ า นการสื่่� อ สารภายในองค์์ ก ร เช่่ น
การปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ บอร์์ดประชาสััมพันั ธ์์ หรืือการแจ้้ง
ผ่่านทางอีีเมล เพื่่�อสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจในหน้้าที่่�
ของตนเองในการรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและส่่วนรวม
จากนโยบายความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม บริิษัทั ได้้กำำ�หนด
แนวทางการดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยสรุุปสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	บริิ ษัั ท ได้้ดำำ� เนิิ น งานตามนโยบายการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ
ด้้วยความสุุจริิต โปร่่งใสเป็็นธรรม และสามารถตรวจสอบ
ได้้ โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้มี� ีส่่วนได้้เสีีย
2. การประกอบธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม
	บริิ ษััท ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ ภายใต้้ก ติิ ก าการแข่่ ง ขัั น ที่่�สุุจ ริิ ต
เป็็นธรรม ไม่่ขััดต่่อกฎหมายใด ๆ และไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน

ทางปััญญา โดยการนำำ�ผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิของ
บุุคคลภายนอกที่่�ได้้รัับมา หรืือที่่�จะนำำ�มาใช้้ภายในบริิษััท
จะต้้องตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่ละเมิิดทรััพย์์สินิ ทาง
ปััญญาของผู้้� อื่่� น รวมทั้้� ง รณรงค์์ แ ละสร้้างจิิ ตสำำ� นึึ ก ให้้
พนัักงานปฏิิบััติตาม
ิ พ.ร.บ. ลิิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537 โดยจััดทำำ�
นโยบาย ‘กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การใช้้เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ และ
ระบบเครืือข่่ายของบริิษััท’ ในการใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ของ
บริิ ษััท จะต้้อ งใช้้ซอฟต์์ แ วร์์ ที่่�ไ ด้้รัั บ อนุุ ญ าตจากเจ้้าของ
ลิิขสิิทธิ์์� และเฉพาะที่่ไ� ด้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้งานจากบริิษัทั เท่่านั้้น�

ปฏิิบัติั ิ บริิษัทั ส่่งเสริิมหลัักสิิทธิิมนุษยช
ุ น รัับฟังั ความคิิดเห็็น
ข้้อเสนอแนะ และให้้สิิทธิิเสรีีภาพในการรวมกลุ่่�มของพนัักงาน
บริิ ษั ั ท ไม่่ มีี น โยบายการจ้้างแรงงานเด็็ ก และแรงงาน
ผิิดกฎหมายโดยเด็็ดขาด นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดกิิจกรรม
เพื่่�อพััฒนาและสร้้างแรงจููงใจให้้พนัักงาน เช่่น
- การส่่งพนัักงานเข้้ารัับการอบรมทั้้�งหลัักสููตรภายใน
และภายนอกตามตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� เพื่่�อพััฒนาความรู้้�และ
ศัักยภาพของพนัักงาน และนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�งาน
- จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี และให้้สิิทธิิพนัักงาน
นำำ�บุุคคลในครอบครััวเข้้ารัับการตรวจสุุขภาพในราคาพิิเศษ
(อััตราเท่่ากับบริ
ั ษัิ ทั จ่่ายให้้พนัักงาน)
- จััดประชุุมประจำำ�ปีีให้้คณะกรรมการบริิหาร ผู้้บริ
� หิ าร
ระดัับสููงพบพนัักงาน เพื่่�อชี้้�แจงนโยบายและทิิศทางของ
องค์์กร			

3 . ก า รป ฏิิ บัั ติิ ต่่ อ แ ร ง ง า น อ ย่่ า ง เ ป็็ น ธรรม
และเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิ ษััท ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิจ ภายใต้้ก ฎหมายแรงงานอย่่ า ง
เคร่่งครััด และมีีระเบีียบการบริิหารงานบุุคคลที่่ส่� ง่ เสริิมสิิทธิิ
และสนัับสนุุนการพััฒนา เพื่่�อความก้้าวหน้้าของพนัักงาน
ทุุกระดัับด้้วยความเสมอภาคและเป็็นธรรม ไม่่มีีการเลืือก
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- มอบของที่่�ระลึึกตามอายุุงานให้้กัับพนัักงานที่่�ทำ�ำ งาน
ครบ10 ปีี 20 ปีี และ 25 ปีี
- จััดให้้มีีสวัสดิ
ั กิ ารและสิิทธิิประโยชน์์ต่า่ ง ๆ เช่่น ประกััน
สุุขภาพกลุ่่�ม (ประกอบด้้วย ประกัันชีีวิติ อุุบัติั เิ หตุุ และสุุขภาพ)
กองทุุนประกัันสัังคม กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ เงิินช่่วยเหลืืองาน
แต่่งงาน เงิินช่่วยเหลืืองานศพ ค่่าของเยี่่ยม
� ไข้้ เยี่่ยม
� คลอด
และโบนััส (Performance bonus) เป็็นต้น้
- ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ หรืือ
ทำำ�ความดีีเพื่่�อสัังคมตามโอกาส
- ส่่งเสริิมความปลอดภััยในการทำำ�งาน จััดให้้มีีการ
ซ้้อมหนีีไฟและดัับเพลิิงเป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่อ� งทุุกปีี รวมทั้้�ง
การจััดสถานที่่ทำ� �ำ งาน ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน อุุปกรณ์์ความ
ปลอดภััยให้้เพีียงพอ
- ส่่งเสริิมความสามััคคีี เช่่น จััดให้้พนัักงานมีีกิจิ กรรมงาน
ส่่ ง ท้้ายปีี เ ก่่ า ต้้ อ นรัั บ ปีี ใ หม่่ และให้้พนัั ก งานทุุ ก แผนก
ร่่วมกันั ทำำ�กิิจกรรมเพื่่อ� สร้้างความสามััคคีีและรู้จั�้ กั เพื่่อ� นร่่วมงาน
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4. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
	บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อมาตรฐานสิินค้้าและบริิการ
ของบริิษัทั เช่่น นิิตยสารของบริิษัทั นอกจากบทความที่่�ดีแี ล้้ว
บริิษัทั ยัังคััดเลืือกผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ป� ลอดภััยสำ�ำ หรัับผู้้บริ
� โิ ภค โดย
การใช้้หมึึก Soy Ink ในการตีีพิมพ์
ิ เ์ ท่่านั้้น� สำำ�หรัับงานบริิการ
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์และเป็็นธรรม
5. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
	บริิษััทส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีจิิตอาสาร่่วมกััน ให้้ความรู้้�
ทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศแก่่นัักเรีียน นัักศึึกษา และ
ในการจััดอบรมการซ้้อมหนีีไฟประจำำ�ปีี บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้
ชุุมชนรอบข้้างและผู้้ส� นใจสามารถเข้้าร่่วมรัับฟังั การอบรม ได้้
จััดให้้มีีสถานที่่เ� ก็็บขยะมิิดชิิด ทำำ�ความสะอาดอยู่่�เสมอมิิให้้
มีีกลิ่่�นรบกวนหรืือเป็็นแหล่่งเพาะเชื้้�อโรค เพื่่�อชุุมชนน่่าอยู่่�
ปราศจากมลพิิษ

6. การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
	บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
เราสามารถร่่ วม เป็็ น หนึ่่� ง ในการดููแลสิ่่� ง แวดล้้อมโลก
โดยเริ่่�มที่่�ตััวเราเอง ครอบครััว องค์์กร และสัังคมโดยรอบ
จึึงได้้รณรงค์์และให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานในองค์์กรผ่่านทาง
อีีเมล บอร์์ดประชาสััมพันั ธ์์ และที่่ปร
� ะชุุมรวม ให้้พนัักงาน
ได้้ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ� คัั ญ และแนวทางในการจัั ด การ
สิ่่ง� แวดล้้อม ดัังนี้้�
6.1 ด้้านทรััพยากรพลัังงาน ลดการใช้้ทรััพยากรอย่่าง
สิ้้�นเปลืือง เช่่น ใช้้เครื่่�องปรัับอากาศประหยััดไฟเบอร์์ 5
เปลี่่�ยนใช้้หลอดไฟฟ้้า LED ทั้้ง� ในและนอกอาคาร รณรงค์์
ลดการใช้้ลิิฟท์์ ปิิดไฟเมื่่�อไม่่ใช้้
6.2 การลดขยะ ด้้วยแนวคิิด 3R
- Reduce ลดการใช้้ (คิิดก่่อนใช้้) เช่่น การแก้้ไขงาน
บนหน้้าจอไม่่ใช่่บนกระดาษ การใช้้อีีเมลรัับ - ส่่งข้้อมููล Soft
file ทั้้�งในและนอกองค์์กร หมุุนเวีียนเอกสารแทนการทำำ�
สำำ�เนาเฉพาะสำำ�หรัับทุกุ คน เมื่่อ� ต้อ้ งพิิมพ์ง์ านให้้ทำำ�สำำ�เนาทั้้�ง
สองด้้าน รณรงค์์และสนัับสนุุนการใช้้ถุุงผ้้าเพื่่�อลดการใช้้
ถุุงพลาสติิกทั้้ง� ในองค์์กรและชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วััน
- Reuse นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� โดยการนำำ�วััสดุุสิ้้�นเปลืือง
มาใช้้ซ้ำำ�� เช่่น กระดาษใช้้ 2 หน้้า หรืือนำำ�มาทำำ�เป็็นกระดาษโน้้ต
ถ่่านไฟฉายใช้้แบบชาร์์ตได้้
- Recycle นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ รณรงค์์ให้้มีีการคััดแยก
ขยะมููลฝอยแต่่ ล ะประเภทที่่�สามารถนำ�ำ กลัั บมา ใช้้ใหม่่
หมุุนเวีียนกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตของแต่่ละประเภทได้้
เช่่น กระดาษที่่�ใช้้ 2 หน้้า ขวดแก้้ว พลาสติิก โลหะ

7. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมด้้านอื่่�น
- สนัั บสนุุ น โครงการ ‘การ์์ ด นี้้� เ พื่่� อ น้้อง’ ของมููลนิิ ธิิ
สร้้างเสริิ ม ไทย ซึ่่�ง เป็็ น โครงการที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้เด็็ก ที่่� มีี
ความบกพร่่องทางร่่างกายและเด็็กด้้อยโอกาสได้้ถ่่ายทอด
จิินตนาการผ่่านดิินสอไม้้ ปลายพู่่�กััน และหมึึกสีี ในปีี 2562
เด็็ก ๆ ได้้แสดงความสามารถในการวาดภาพภายใต้้หััวข้้อ
‘ดิินแดนในฝััน’ นอกจากนี้้� พนัักงานของบริิษััทได้้ร่่วมเป็็น
อาสาสมัั ค รดููแลเด็็ ก ๆ ในโครงการนี้้� และภาพวาดที่่�
ชนะเลิิศจะนำำ�มาผลิิตเป็็นการ์์ดอวยพรปีีใหม่่ เพื่่�อสร้้าง
กำำ�ลัังใจให้้เด็็กเกิิดความภาคภููมิิใจและรู้้�จัักคุุณค่่าของ
ตนเอง
- มอบทุุนการศึึกษาให้้กัับมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
เพื่่�อสนัับสนุุนงานด้้านวิิชาการและด้้านการศึึกษา
- พนัักงาน ร่่วมใจวิ่่�งการกุุศล เพื่่�อช่่วยผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง
เต้้านม ในงาน ‘12 สิิงหา ฮาล์์ฟ มาราธอน กรุุงเทพฯ 2019’
ณ ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�
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การควบคุุมภายใน
	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดให้้มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อมุ่่�งให้้การดำำ�เนิินกิิจการ
ต่่าง ๆ ของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและก่่อให้้เกิิด
ประสิิทธิิผล บริิษัทั จััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่ค� รอบคลุุม
ทุุกด้้าน ทั้้ง� ทางด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน การปฏิิบัติั งิ าน
การบริิหารบุุคลากร การบริิหารงานทั่่�วไป การบริิหาร
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ระบบบััญชีี
และรายงานทางการเงิินมีีความถููกต้อ้ งเชื่่อ� ถืือได้้ เป็็นไปตาม
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
โดยสรุุประบบการควบคุุมภายในของบริิษััทแบ่่งเป็็น
หััวข้้อ ดัังนี้้�
1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
	บริิ ษัั ท มีี ส ภาพแวดล้้อมที่่� เ อื้้� อ อำำ� นวยให้้ระบบ
การควบคุุ ม ภายในมีี ค วามเหมาะสม เพีี ย งพอและ
มีีประสิิทธิิภาพ ได้้แก่่
•	บริิ ษััท ได้้จัั ด โครงสร้้างขององค์์ กรและสายงาน
บัังคัับบััญชาให้้มีีความชััดเจนและเหมาะสม มีีการมอบ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อ
ให้้พนัักงานทุุกคนทราบและตระหนัักถึึงบทบาท อำำ�นาจ
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของตน
•	บริิษััทกำำ�หนดนโยบายและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
ในระบบงานต่่าง ๆ ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
•	บริิ ษัั ท ได้้ให้้ความสำำ� คัั ญ ต่่ อ ความซื่่� อ สัั ต ย์์ แ ละ
จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบายและ
ระเบีียบปฏิิบััติิอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยแยกเป็็น
จริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท จรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร
และจรรยาบรรณของพนัักงาน
•	บริิษััทมีีข้้อกำำ�หนดห้้ามฝ่่ายบริิหารและพนัักงาน
ปฏิิบััติิตนในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์กัับกิิจการ รวมทั้้�งบทลงโทษหากมีีการฝ่่าฝืืน
ไว้้ในระเบีี ยบข้้ อบัั ง คัั บ การทำำ � งาน นอกจากนี้้� ยั ั ง
กำำ � หนดนโยบาย Whistle Blowing รัับ เรื่่�อ งร้้องเรีีย น
เกี่่�ยวกับั การทุุจริิตต่า่ ง ๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านของพนัักงาน
และผู้้� บริิ ห ารมีี ค วามโปร่่ ง ใส ซื่่� อ สัั ต ย์์ ยุุ ติิ ธรรม
และรัับผิิดชอบ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2. การประเมิินความเสี่่�ยง
	บริิษัทั มีีการประเมิินความเสี่่ย� งทั้้ง� ภายในและภายนอก
ที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท วิิเคราะห์์และ
กำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยง และได้้มีีการสื่่�อสาร
ให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทราบ	
3. กิิจกรรมการควบคุุม
	บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการปฏิิ บัั ติิ ง าน โดยมุ่่�งหมายให้้บรรลุุ
เป้้ า หมายตามที่่� ฝ่่ ายบริิ ห ารกำำ� หนดไว้้ กิิ จ กรรมเพื่่� อ
การควบคุุมจะชี้้ใ� ห้้ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านเห็็นความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�
ในการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อให้้เกิิดความระมััดระวััง และสามารถ
ปฏิิบััติิงานให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ เช่่น
• 	ด้้านการเงิินการบััญชีี บริิษััทมีีการควบคุุมภายใน
� บั การเก็็บเงิิน รัักษาเงิิน การรัับจ่าย
่ เงิินฝากธนาคาร
เกี่่ยวกั
และเงิินยืืมทดรอง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่กำ� �ำ หนด มีีการ
บัันทึึกบััญชีีครบถ้้วนถููกต้้องและสม่ำำ�� เสมอ
• 	ด้้านการจััดซื้้อ� สิินค้้าและบริิการ บริิษัทั มีีข้้อกำำ�หนด
และขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านด้้านการจััดซื้้อ� เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อซึ่่�งได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบใน
ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั กิ ารจััดซื้้อ� ไว้้อย่่างชััดเจน เช่่น อำำ�นาจการ
อนุุมัติั ิ การกำำ�หนดความต้้องการสิินค้้าและบริิการ และการ
ตรวจรัับ
• 	บริิษัทั กำำ�หนดให้้ใช้้ดััชนีวัี ดั ผลการปฏิิบัติั งิ าน (KPIs)
กัั บ พนัั ก งานทั้้�ง องค์์ ก ร ภายใต้้ห ลัั ก การของ Balance
Scorecard
• 	บริิษััทมีีการกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และ
วงเงิินอำำ�นาจอนุุมัติั ใิ นแต่่ละระดัับไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
• 	บริิษััทมีีการกำำ�หนดแผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิิน
(Business Continuity Plan : BCP) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมกรณีี
ระบบสารสนเทศขััดข้้อง

4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร
� เนื่่อ� งกัับการปฏิิบัติั งิ าน
	บริิษัทั มีีระบบสารสนเทศที่่�เกี่่ยว
ิ
การรายงานทางการเงิิน และการดำำ�เนิินงาน การปฏิิบัติั ตาม
นโยบาย และระเบีียบปฏิิบัติั ิ มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่สำ� �ำ คััญต่่าง ๆ
อย่่ า งเพีี ย งพอที่่� จ ะใช้้ในการตัั ด สิิ น ใจ รวมทั้้� ง ข้้อมููล
สารสนเทศที่่�ได้้จากภายนอกองค์์กร มีีการสื่่�อสารไปยััง
ผู้้�บริิหารและผู้้�ใช้้ภายในองค์์กร ในรููปแบบที่่�ช่่วยให้้ผู้้�รัับ
สารสนเทศปฏิิ บััติิห น้้าที่่� ตาม ความรัั บผิิด ชอบได้้อย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ
5. การติิดตามและประเมิินผล
	บริิษัทั จััดตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบ ประเมิินผลการควบคุุมภายใน กำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้
เกิิดความมั่่�นใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านในด้้านต่่าง ๆ และกิิจกรรม
ทางการเงิินที่่�สำ�ำ คััญของบริิษััทได้้ดำำ�เนิินตามแนวทางที่่�
กำำ�หนด โดยทางหน่่วยงานตรวจสอบภายในจะมีีการจััดทำำ�
แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี รวมทั้้�งดำำ�เนิินการตรวจสอบตาม
แผนงานนั้้น� และเพื่่�อให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความ
เป็็ น อิิ สร ะ สามารถทำำ� หน้้าที่่� ตรว จสอบได้้อย่่ า งเต็็ มที่่�
คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำำ�หนดให้้หน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีี ห น้้าที่่� ราย งานผลโดยตรงต่่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบรายงาน
การตรวจสอบภายใน และข้้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ของผู้้�ตรวจสอบภายใน และมีีความเห็็นว่่าข้้อตรวจพบ
ส่่ ว นใหญ่่ ไ ม่่ มีี นัั ย สำำ�คัั ญ และให้้ผู้้� ต รวจสอบภายใน
ติิ ด ตามการดำำ� เนิิ น การต่่ อ ข้้อตรวจพบและให้้รายงาน
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในครั้้�งถััดไป
	คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า ในสภาพปััจจุุบััน
บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและสอดคล้้อง
กัั บ แบบประเมิิ น การควบคุุ ม ภายในของสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แต่่เพื่่�อให้้การควบคุุมภายในมีีความสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
บริิ ษัั ท ได้้ดำำ� เนิิ น การจัั ด ทำำ� แผนการสรรหาผู้้� สืื บทอด
ตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) ที่่� สำำ �คั ั ญ อีี กทั้้� ง บริิษััทมีี
ระบบการควบคุุมภายในสำำ�หรัับเรื่�่องการทำำ�ธุุรกรรมกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บุุคคลดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งมีีระบบการติิดตาม
ควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินงานที่่จ� ะสามารถป้้องกัันทรััพย์์สินิ
ของบริิษััทอัันเกิิดจากการที่่�ผู้�บ้ ริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ไปใช้้
โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีอำี �ำ นาจ
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รายการระหว่่างกััน
	รายชื่่�อของกิิจการที่่�เกี่่ยวข้้
� องกััน ลัักษณะความสััมพันั ธ์์
ข้้อมููลรายการระหว่่างกััน รวมถึึงนโยบายในการกำำ�หนดราคา
ตามประเภทของรายการค้้า ได้้ถููกเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินประจำำ�ปีี สิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ภายใต้ห้ มายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 6 รายการธุุรกิจิ กัับ
กิิจการที่่�เกี่่ยวข้้
� องกััน โดยบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบาย ดัังนี้้�

1. ความจำำ� เป็็ น และความสมเหตุุ ส มผลของ
รายการระหว่่างกััน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัันกัับรายการระหว่่างกััน และมีีความเห็็นว่่า การทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันเป็็นความจำำ�เป็็น และมีีความสมเหตุุสมผลของ
การทำำ�รายการ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ถืือว่่า
เป็็นไปตามลัักษณะการประกอบธุุรกิจิ ทั่่ว� ไป และเป็็นรายการ
ที่่�เกิิดขึ้้�นตามราคาตลาดหรืือราคายุุติิธรรม และไม่่มีีความ
แตกต่่างจากการขายหรืือซื้้อ� กัับบุคุ คลภายนอกอื่่น�

2.	ขั้้�นตอนการอนุุมัติิั การทำำ�รายการระหว่่างกััน

	บริิษััทมีีการกำำ�หนดมาตรการในการเข้้าทํํารายการ
ระหว่่างกัันของบริิษััทและบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งว่่า
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ผู้้บริ
� หิ ารและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมใน
การอนุุมัติั ราย
ิ การดัังกล่่าว โดยบริิษัทั จะจััดให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นของการ
เข้้าทำำ�รายการ ความสมเหตุุสมผล และความเหมาะสม
ด้้านราคาของรายการนั้้�น โดยจะมีีการกํําหนดเงื่่อ� นไขต่่าง ๆ
ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดํําเนิินการทางการค้้าปกติิใน
ราคาตลาด ซึ่่ง� สามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับราคาที่่�เกิิดขึ้้น� กัับ
บุุคคลภายนอก ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีี
ความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น บริิษััทจะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษัทั เป็็นผู้้ใ� ห้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บราย
ั การระหว่่างกัันดัังกล่่าว
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการหรืือ
ผู้้ถื� อื หุ้้น� ตามแต่่กรณีี
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องดููแลให้้บริิษััท
ปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คํําสั่่�ง หรืือข้้อกํําหนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิ
ตามข้้อกํําหนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทํํารายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจํําหน่่ายทรััพย์์สิินที่่�สํําคััญ
ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ร่่วมตามมาตรฐานการบััญชีีที่่กํํา
� หนด
โดยสภาวิิชาชีพี บััญชีี

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
	บริิ ษัั ท อาจมีี ก ารทำำ� รายการระหว่่ า งกัั น กัั บบริิ ษัั ท
ร่่วมในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นไปตามลัักษณะการทำำ�
ธุุรกิจิ การค้้าทั่่�วไป และมีีเงื่่อ� นไขเป็็นไปตามธุุรกิจิ การค้้าปกติิ
สามารถอ้้างอิิงได้้กัับเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจประเภทเดีียวกัันกัับ
ที่่บริ
� ษัิ ทั กระทำำ�กัับบุคุ คลภายนอก โดยรายการระหว่่างกัันที่่�
จะเกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นไปเพื่่�อความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายในกลุ่่�มบริิษััท โดยมีีการกำำ�หนดนโยบายด้้านราคา
ระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน มีีความเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับ
ราคาตลาด พร้้อมทั้้�ง มีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้ามา
พิิจารณาและสอบทานการปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และให้้
ความเห็็นถึึงความสมเหตุุสมผลของรายการที่่�เกิิดขึ้้�นทุุก
ไตรมาส

	สำำ� หรัั บราย การระหว่่ า งกัั น ที่่� มิิ ไ ด้้เป็็ น ไปตามธุุ รกิิ จ
ปกติิที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคต บริิษัทั จะจััดให้้มีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้้ามาสอบทานการปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ และ
แสดงเหตุุผลในการทำำ�รายการดัังกล่่าวก่่อนที่่�บริิษััทจะเข้้า
ทำำ�รายการนั้้�น อย่่างไรก็็ตาม รายการระหว่่างกัันที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคต
คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่ าด้้วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ และข้้อบัั ง คัั บ
ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย รวมทั้้�งการปฏิิบัติั ตามข้้
ิ
อกำำ�หนดเกี่่ยวกั
� บั การ
เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั และบริิษัทั ร่่วม ตลอดจนการ
ปฏิิบัติั ตามมาตร
ิ
ฐานการบััญชีีที่่กำ� �ำ หนดโดยสภาวิิชาชีพี บััญชีี

นโยบายเกี่่ย� วกัับความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
	บริิษััทมีีการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น จากการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ของบริิษััทและบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งว่่าผู้้�บริิหารและ
ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียจะไม่่สามารถเข้้ามามีีส่ว่ นในการอนุุมัติั ราย
ิ การ
ดัังกล่่าว โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องดููแลให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ิ
ให้้เป็็ น ไปตามกฎหมายว่่ าด้้วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�
สำำ�คััญของบริิษััท รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�
กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีพี บััญชีีโดยเคร่่งครััด

นอกจากนี้้� บริิษััทจััดให้้คณะกรรมการตรวจสอบ หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีี หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระแล้้วแต่่กรณีี พิิจารณา
ตรวจสอบและให้้ความเห็็นเกี่่ยวกั
� บั ความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการ และจะทำำ�การ
เปิิดเผยรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินที่่ไ� ด้้รัับการตรวจสอบหรืือสอบทานโดยผู้้ส� อบบััญชีี
ของบริิษััท แบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี 56-1 และ
รายงานประจำำ�ปีี (56-2)
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หมายเหตุุ
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D, E

นายวิิทยา
กิิจชาญไพบููลย์์

บมจ.เออาร์์ไอพีี
บมจ.ทีี.เอ็็ม.ซีี อุุตสาหกรรม
บมจ.ยููบิลิ ลี่่เ� อ็็นเตอร์์ไพรส์์
บมจ.เอสวีีโอเอ
บมจ.ทีีพีไี อโพลีีนเพาเวอร์์
บมจ.ศรีีตรัังโกลฟส์์
บมจ.โพลีีเพล็็กซ์์ (ประเทศไทย)
บมจ.บางกอกสหประกัันภััย
บมจ.นาตาลขอนแก่่น
บมจ.เอสพีีวีไี อ
บมจ.ไอทีี ซิิตี้้�
บมจ.บิิซิเิ นส ออนไลน์์
บมจ.ลีีสอิิท
บมจ.ศรีีตรััง แอโกรอิินดรััสทรีี
บจ.เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์
บจ.ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย)
บจ.ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ
บจ.คอร์์ แอนด์์ พีีค
บจ.กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์ช์
บจ.เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้ง� คอนซััล
บจ.เฮลท์์ ออนไลน์์
บจ.ดีีทูู ซิิสเต็็มส์์
บจ.เออาร์์ไอทีี
บจ.เอนิิว คอร์์ปอเรชััน
บจ.เอเน็็ต
บจ.เอซิิส คอมพิิวเตอร์์
บจ.ดาต้้าวัันเอเชีีย (ปทท.)
์ ์
บจ.เอเซิิร์ทส์
บจ.เนเชอร์์ คอนเชพท์์
บจ.ดิิจิเิ ทค วััน

น.ส.พรปวีีณ์์
สหวััฒนพงศ์์

รายชื่่�อบริิษััท

นายบุุญเลิิศ
นราไท
นายประยููร
รััตนไชยานนท์์
ดร.วิิวสััน
เตีียว ยอง เพ็็ง
นายประกอบ
วิิศิิษฐ์์กิิจการ
นอ.พญ. อิิศรญา
สุุขเจริิญ
รศ.ดร. เรณา
พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�
นายธนิิต
แกล้้วเดชศรีี
นายพรชััย
จัันทรศุุภแสง

รายชื่่�อกรรมการ

นายมนูู
เลีียวไพโรจน์์
นายมิินทร์์
อิิงค์์ธเนศ

สรุุปรายชื่่�อกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท

D

D
D
D
D
D
D
D
D

D

D

D
D
D
D

D
D
A = กรรมการตรวจสอบ

D = กรรมการ

E = กรรมการบริิหาร

การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ป้้องกัันการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนตนเป็็นอย่่างยิ่่ง� จึึงมีีการกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลซึ่่ง� ยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไว้้เป็็นความลัับ ดัังนี้้�
1.	ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานและลููกจ้้าง
ของบริิษัทั นำำ�ความลัับ และ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษัทั ไป
เปิิดเผยหรืือแสวงหาผลประโยชน์์แก่่ตนเอง หรืือเพื่่�อประโยชน์์
แก่่บุุคคลอื่่�นใดไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม และไม่่ว่่า
จะได้้รัับผลประโยชน์์ตอบแทนหรืือไม่่ก็ตาม
็
2.	ห้้ามมิิให้้กรรมการ (รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยััง
ไม่่ บรรลุุ นิิ ติิ ภ าวะ) ผู้้� บริิ ห าร (รวมถึึ ง คู่่�สมรสและ
บุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุนิุ ติิ ภิ าวะ) พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษัทั
ใช้้ข้้อมููลภายในของบริิ ษัั ท ที่่� มีี ห รืื อ อาจมีี ผ ลกระทบ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาของหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ซึ่่� ง ยัั ง
มิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน เพื่่�อทำำ�การซื้้�อ ขาย เสนอซื้้�อ
เสนอขาย หรืือชัักชวนให้้บุุคคลอื่่น� ซื้้อ� ขาย เสนอซื้้อ� หรืือเสนอ
ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม ก่่อนที่่�
ข้้อมููลนั้้น� จะได้้มีีการเปิิดเผยต่่อสาธารณชน ไม่่ว่า่ การกระทำำ�
ดัังกล่่าวจะกระทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ ตนเองหรืือผู้้อื่่� น� หรืือเพื่่�อ
ให้้ผู้้อื่่� น� กระทำำ�การดัังกล่่าวโดยตนได้้รัับประโยชน์์ตอบแทน
ผู้้�ใดฝ่่าฝืืนจะถููกลงโทษตามมาตรการทางวิินััยของบริิษััท
และตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

3.	บริิ ษัั ท ได้้ดำำ� เนิิ น การแจ้้งให้้ผู้้� บริิ ห ารเข้้าใจและ
รัั บ ทราบถึึ ง ภาระหน้้าที่่� ใ นการรายงานการถืื อ ครอง
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ใ นบริิ ษัั ท ของตนเอง คู่่�สมรส และบุุ ตรที่่� ยัั ง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 และ
บทกำำ� หนดโทษตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
4.	บริิษััทได้้แจ้้งให้้กรรมการ ผู้้บริ
� ิหาร พนัักงาน และ
ลููกจ้้างของบริิษััททราบเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดข้้างต้้น รวมทั้้�ง
การห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงระยะเวลา
1 เดืือน ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินให้้แก่่สาธารณชนทราบ
5.	บริิ ษัั ท ได้้กำำ� หนด การกำำ� กัั บดูู แลการใช้้ข้้อมููล
ภายใน เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งของจริิยธรรมที่่�พนัักงานพึึงยึึดถืือ
ปฏิิบััติิ โดยมิิให้้พนัักงานแสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเอง
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงานและข้้อมููล
อัันเป็็นความลัับของบริิษััท
	ทั้้�งนี้้� หากพบว่่าบุุคคลข้้างต้้นได้้นำำ�ข้้อมููลภายในของ
บริิ ษั ั ท ไปใช้้เพื่่� อ ประโยชน์์ ส่ ่ ว นตน บริิ ษั ั ท ถืื อว่่ าบุ ุ ค คล
ดัังกล่่าวมีคี วามผิิดทางวิินัยั อย่่างร้้ายแรง และจะถููกลงโทษ
ตามข้้อบัังคัับพนัักงานของบริิษััทต่่อไป
ในปีี 2562 บริิษััทไม่่พบรายงานว่่า กรรมการ ผู้้�บริิหาร
พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััทมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
โดยการใช้้ข้้อมููลภายใน
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การวิิเคราะห์์ และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
เปรีียบเทีียบงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2560 ถึึง ปีี 2562

2562

ล้้านบาท

 สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสด/ เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�ค่่าผ่่อนชำำ�ระลิิสซิ่่�ง
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
ส่่วนของหนี้้สิ� นิ -สุุทธิิจากส่่วนที่่ถึ� งึ กำำ�หนดชำำ�ระเกิิน 1 ปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนออกจำำ�หน่่ายและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสม
- จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
- ขาดทุุนสะสม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

%

2561

ล้้านบาท

%

2560

ล้้านบาท

%

73.78 31.43
56.38 24.02
0.17 0.07
18.48 7.87
148.80 63.40

105.65 45.40
39.78 17.09
0.23 0.10
6.35 2.73
152.01 65.32

101.37 43.62
46.75 20.12
0.33 0.14
2.02 0.87
150.48 64.76

11.50 4.90
46.20 19.68
11.91 5.07
13.49 5.75
2.83 1.20
85.92 36.60
234.72 100.00

11.50 4.94
47.59 20.45
2.81 1.21
14.26 6.13
4.55 1.96
80.71 34.68
232.72 100.00

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

18.07
0.38
2.60
21.05

7.70
0.16
1.11
8.97

15.96
0.35
2.93
19.23

6.86
0.15
1.26
8.27

16.96
0.33
4.24
21.53

7.30
0.14
1.82
9.26

0.71 0.30
6.15 2.62
27.91 11.89

1.09 0.47
6.91 2.97
27.24 11.70

1.44 0.62
6.35 2.73
29.32 12.62

116.50
116.50 49.63
83.46 35.56

116.50
116.50 50.06
83.46 35.87

116.50
116.50 50.13
83.46 34.92

11.65 4.96
(4.81) (2.05)
206.81 88.11
234.72 100.00

11.65 5.01
(6.14) (2.64)
205.48 88.30
232.72 100.00

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

คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน และฐานะการเงิินของฝ่่ายจััดการ
1. ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงาน
1.1 รายได้้รวม
หน่่วย : ล้้านบาท

307.28

178.34

165.96

162.68
136.88

2562

2561

2560

2559

จากงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ในปีี 2562 บริิษัทั มีีรายได้้
รวม 165.96 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 29.08 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 21.24 เหตุุผลหลัักมาจากรายได้้การจััดงาน
แสดงสิินค้้า และรายได้้โครงการพิิเศษ (One-Off Project)

2558

1.2 การเปรีียบเทีียบรายได้้แยกตามส่่วนงาน
หน่่วย : ล้้านบาท
306
177
164
52
39

136
49
36
45

74

54

2562

2561

161
102

35

46

36

34
81

106

2560

2559

รายได้้จากการจััดงาน
บริิการดิิจิิทััล

102
40
163

จากตารางรายได้้แยกตามส่่วนงานจะเห็็นได้้ว่่า ในปีี
2562 รายได้้ส่่วนใหญ่่เพิ่่�มขึ้้น� มาจากรายได้้จากการจััดงาน
นิิทรรศการ 19.50 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 35.92 เหตุุผล
หลัักมาจากการจััดงานคอมมาร์์ตที่่ไ� บเทคบางนา และการ
ประมููลจััดงานให้้หน่่วยงานราชการ รายได้้บริิการดิิจิิทััล
เพิ่่�มขึ้้น� 6.37 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 14.09 มาจากการ
รัับจ้้างพััฒนาโปรแกรม และรายได้้งานสื่่อ� และคอนเทนต์์
เพิ่่�มขึ้้น� 2.89 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 7.99

2558

สื่่�อและคอนเทนต์์
รายได้้รวม

1.3 การเปรีียบเทีียบสััดส่่วนรายได้้แยกตามประเภทธุุรกิิจ
31%

33%

29%

20%

33%

20%
21%

24%

13%

27%
45%

40%

50%

60%

53%

2562

2561

2560

2559

2558

รายได้้จากการจััดงาน

สื่่�อและคอนเทนต์์

จากการวิิ เ คราะห์์ แ ละเปรีี ยบ เทีี ยบสัั ด ส่่ ว นรายได้้
แยกตามประเภทธุุรกิิจจะเห็็นได้้ว่่า บริิษััทพยายามปรัับ
โครงสร้้างรายได้้แต่่ละส่่วนงานให้้อยู่่�ในอััตราส่ว่ นใกล้้เคีียง
กััน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม
รายได้้ส่่วนใหญ่่ในปีี 2562 ยัังคงมาจากรายได้้การจััดงานอยู่่�
ที่่� 45% รายได้้บริิการดิิจิทัิ ลั อยู่่�ที่่� 31% และรายได้้สื่่�อและ
คอนเทนต์์อยู่่�ที่่� 24%
บริิการดิิจิิทััล
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1.4 ต้้นทุุนขายและบริิการ และค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

2562

ล้้านบาท

%

118.47 72.73
44.40 27.26
162.88 100.00

ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
รวม

2561

ล้้านบาท

%

94.37 71.19
38.19 28.81
132.56 100.00

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ล้้านบาท

%

24.10
6.21
30.32

25.54
16.26
22.87

ในปีี 2562 บริิษััทมีีต้้นทุุน 118.47 ล้้านบาท เพิ่�ม่ ขึ้้�นจากปีีก่่อน 24.10 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 25.54 ส่่วนใหญ่่
มาจากการย้้ายการจััดงานคอมมาร์์ตไปที่่�ไบเทค บางนา การรัับจ้้างจััดงานให้้หน่่วยงานราชการ และโครงการพิิเศษ
(One-Off Project) ซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับรายได้้ที่่เ� พิ่ม�่ ขึ้้น�
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิหาร ในปีี 2562 มีีจำ�ำ นวน 44.40 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 6.21 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 16.26 มาจากค่่าตอบแทนพนัักงานที่่มี� ทัี กั ษะเฉพาะทางมากขึ้้น� และผลกระทบจากการตั้้�งสำำ�รองผลประโยชน์์พนักั งาน
ตามพระราชบััญญัติั คุ้้�ิ มครองแรงงาน
1.5 กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้
3.40
1.33
2562

2561

โดยสรุุป ในปีี 2562 บริิษััทมีีกำ�ำ ไรสำำ�หรัับปีีหลัังหััก
ภาษีีเงิินได้้ คิิดเป็็นเงิิน 1.33 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ น 2.07
ล้้านบาท เนื่่�องจากต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการขายและ
บริิ ห ารเพิ่�่ ม ขึ้้� น และมีี ผ ลกระทบจากการตั้้� ง สำำ�ร องผล
ประโยชน์์พนัักงานตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน
รวมทั้้�งมีีภาษีีนิิติิบุุคคลเพิ่่�มขึ้้�น 1.00 ล้้านบาท มาจาก
การตััดสิิทธิทิ างภาษีีในการใช้้ผลขาดทุุนสะสมเกิิน 5 ปีี

หน่่วย: ล้้านบาท

2.16

1.85

2560

2559

2558

(9.86)

2. การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน

ล้้านบาท

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสด/ เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2562
%

2561

ล้้านบาท

%

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ล้้านบาท

%

31.43
24.02
0.07
7.87
63.40

105.65 45.40
39.78 17.09
0.23 0.10
6.35 2.73
152.01 65.32

(31.87) (30.17)
(Z16.60 41.73
(0.06) (26.09)
12.13 191.02
(3.21) (2.11)

4.90
11.50
46.20 19.68
5.07
11.91
5.75
13.49
1.20
2.83
85.92 36.60
234.72 100.00

11.50 4.94
47.59 20.45
2.81 1.21
14.26 6.13
4.55 1.96
80.71 34.68
232.72 100.00

(1.39) (2.92)
9.10 323.84
(0.77) (5.40)
(1.72) (37.80)
5.21
6.46
2.00
0.86

73.78
56.38
0.17
18.48
148.80

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั มีีสินิ ทรััพย์์รวมจำ�ำ นวน 234.72 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 2.00 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 0.86 โดยมีีลููกหนี้้ก� ารค้้าเพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน 16.60 ล้้านบาท มาจากลููกหนี้้ก� ารค้้าปกติิ สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น� เพิ่่�มขึ้้น� 12.13
ล้้านบาท มาจากการจ่่ ายมัั ด จำำ� ค่่ าพื้้� น ที่่� ก ารจัั ด งาน และสิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีี ตัั วต น เพิ่่� มขึ้้� น 9.10 ล้้านบาท มาจาก
การระบบซอฟต์์แวร์์ระหว่่างพััฒนา

2562

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ 1 ปีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
รวมหนี้้�สิิน

2561

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

18.07
0.38
2.60
21.05

64.74
1.34
9.33
75.41

15.96
87.72
0.35
2.93
19.23

58.58
38.21
1.30
10.74
70.62

0.71
2.56
6.15 22.03
27.91 100.00

1.09 4.00
6.91 25.38
27.24 100.00

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ล้้านบาท

%

2.11 13.22
0.03 8.57
(0.33) (11.26)
1.82 9.46
134.59 56.40
(0.38) (34.86)
(0.76) (11.00)
0.67 2.46

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวม 27.91 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 0.67 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.46
มาจากเจ้้าหนี้้�การค้้า

2562

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนออกจำำ�หน่่ายและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สะสม
- จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฏหมาย
- ขาดทุุนสะสม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2561

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

57.86
56.33
40.36

116.50 57.86
116.50 56.70
83.46 40.62

116.50 116.50
-

5.63
11.65
(4.81) (2.32)
206.81 100.00

11.65 5.67
(6.14) (2.99)
205.48 100.00

1.33 21.66
1.33 0.65

ล้้านบาท

%

116.50
116.50
83.46

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ�นวน 206.81 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 1.33 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.65 มาจากผลประกอบการปีี 2562
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3. การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
3.1 ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
30.44%

32%

26.68%

27.95%
24%

24.94%

16%

13.01%
8%
0%

2562

2561

2560

2559

ในปีี 2562 บริิ ษัั ท มีี อัั ตราส่่ ว นกำำ� ไรขั้้� น ต้้ น เท่่ ากัั บ
ร้้อยละ 27.95 ลดลงจากปีีก่่อนร้้อยละ -8.18 เหตุุผล
หลัักเกิิดจากรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่มาจากรายได้้การ
จััดงานและโครงการพิิเศษ (One-Off Project) ซึ่่ง� มีีต้น้ ทุุนสููง
จึึงทำำ�ให้้อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้นของปีี 2562 ลดลง อย่่างไร
ก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าอััตรากำ�ำ ไรขั้้�นต้้นจะลดลง แต่่บริิษััทมีีกำ�ำ ไร
ขั้้น� ต้้นเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น จำำ�นวน 4.66 ล้้านบาท

2558

อััตราส่่วนกำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ (%)
2.48%

3%
2%
1%

ในปีี 2562 บริิษััทมีีอััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับร้้อยละ
0.80 ลดลงจากปีีก่อ่ นที่่มี� อัี ตรากำ
ั �ำ ไรสุุทธิิเท่่ากับร้้
ั อยละ 2.48
โดยในปีี 2562 บริิษัทั มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีี 1.33 ล้้านบาท
ั ว่ น
ลดลงจากปีีก่อ่ น 2.07 ล้้านบาท จึึงทำำ�ให้้บริิษัทั มีีอัตราส่
กำำ�ไรสุุทธิิลดลง

1.32% 1.04%

0.80%

0%
(1%)
(2%)
(3%)

(3.02%)

(4%)

2562

2561

2560

2559

2558

อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (%)
3%

ปีี 2562 บริิษััทมีีอััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์
เท่่ากับร้้
ั อยละ 1.37 ลดลงจากปีีก่อ่ นที่่มี� อัี ตราส่
ั ว่ นผลตอบแทน
ต่่อสิินทรััพย์์อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.92 มาจากผลประกอบการของ
บริิษัทั ลดลง

2.81%
1.37% 1.92% 1.24%

1%
0%
(1%)
(3%)
(5%)

(5.67%)
2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2561

2560

2559

2558

อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
3%
1%
0%

0.64%

1.66% 1.07%

ในปีี 2562 บริิษััทมีีอััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือ หุ้้�น เท่่ ากัับร้้ อยละ 0.64 ลดลงจากปีี ก่่อ นที่่�มีีอััตรา
ส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.66
มาจากผลประกอบการของบริิษัทั ลดลง

0.93%

(1%)
(3%)
(5%)

(4.09%)
2562

2561

2560

2559

2558

3.2 อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
8

7.07

7.90
6.99

6.23

6

4.04
4
2

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั มีีอัตราส่
ั ว่ นสภาพคล่่อง
คิิดเป็็น 7.07 เท่่า ลดลงจากปีีก่อ่ นเล็็กน้้อย แต่่จากอััตราส่ว่ นนี้้�
แสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทยัังมีีความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ระยะสั้้น� ดีีเยี่่ยม
�

0

2562

2561

2560

2559

2558

3.3 อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)
0.22

0.22
0.17

0.13

0.13 0.14

0.14

2562

2561

2560

2559

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วน
ของผู้้ถื� อื หุ้้น� เท่่ากับั 0.13 เท่่า เท่่ากับั ปีีก่อ่ น แสดงให้้เห็็นถึึง
ความมั่่�นคงของโครงสร้้างเงิินทุุนของบริิษัทั และมีีการพึ่่�งพา
หนี้้สิ� นิ ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในอััตราที่่ต่ำ� ��ำ มาก

0.11
0.06
0.00

2558
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     3.4 ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
ลููกหนี้้�การค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั มีีลููกหนี้้ก� ารค้้ารวม 26.05 ล้้านบาท และมีีลููกหนี้้ก� ารค้้าสุุทธิิหลัังหัักค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััย
จะสููญ 25.23 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 2.92 ล้้านบาท และ 2.94 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ลููกหนี้้ส่� ว่ นใหญ่่ยังั เป็็นหนี้้ไ� ม่่ถึงึ
กำำ�หนดชำำ�ระ คิิดเป็็น ร้้อยละ 80 ของหนี้้ทั้้� ง� หมด และมีีการสำำ�รองค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญทั้้ง� สิ้้น� เป็็นเงิิน 0.82 ล้้านบาท
นโยบายการตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญ หนี้้ค้้า
� งชำำ�ระเกิิน 3-6 เดืือน บริิษัทั จะตั้้ง� สำำ�รองหนี้้สูู� ญร้้อยละ 25 สำำ�หรัับหนี้้�
ค้้างชำำ� ระเกิิ น 6 เดืื อ นขึ้้� น ไป บริิ ษัั ท ได้้ตั้้� ง สำำ� รองหนี้้� สูู ญเต็็ มจำ�ำ นวน กรณีี ลูู กหนี้้� ราย ใดที่่� มีี แ นวโน้้มสงสัั ย จะสููญ
บริิษัทั จะทำำ�การตั้้�งสำำ�รองเต็็มจำ�ำ นวนทัันทีี
อััตราส่่วนลููกหนี้้�การค้้าแยกตามอายุุหนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

17%

1-3 เดืือน

80%

3%

มากกว่่า 6 เดืือน

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ

สิินค้้าคงเหลืือสุุทธิิ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั มีีสินิ ค้้าคงเหลืือจำำ�นวน 0.17 ล้้านบาท ประกอบด้้วย วััตถุดิุ บิ 0.05 ล้้านบาท และสิินค้้า
คงเหลืือสุุทธิิจำ�ำ นวน 0.12 ล้้านบาท (ต้้นทุุน 0.74 ล้้านบาท และมีีสำ�ำ รองสิินค้้าล้้าสมััย 0.62 ล้้านบาท) สิินค้้าของ
บริิษัทั ส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าเก่่ารอตััดบััญชีี บริิษัทั ไม่่มีนี โยบายผลิิตหนัังสืือเล่่มเพื่่�อจััดจำำ�หน่่าย
บริิษัทั มีีนโยบายการตั้้�งสำำ�รองสิินค้้าล้้าสมััยที่่เ� ป็็นหนัังสืือและมีีอายุุเกิิน 6 เดืือนในอััตราร้้อยละ 100

ปััจจััยและอิิทธิิพลหลัักที่่�อาจมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินในอนาคต
	บริิษััทประกอบธุุรกิิจด้้านการจััดการเนื้้�อหา การจััดทำำ�
สื่่อ� ทางด้้านไอซีีทีแี ละธุุรกิจิ การให้้บริิการสื่่�อสารการตลาด
แบบครบวงจร การจััดงานแสดงสิินค้้าด้้านไอซีีทีี การสััมมนา
ทางธุุรกิจิ รวมถึึงการรัับจัดั งานให้้แก่่ลููกค้้า ปััจจััยที่่อ� าจส่่งผล
ต่่อการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินในอนาคตอัันได้้แก่่
- ความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีด้้าน
การสื่่� อ สาร และเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล ส่่ ง ผลให้้เกิิ ด การ
� โิ ภค ทั้้�งด้้านการเข้้าใจเนื้้�อหา
เปลี่่�ยนแปลงในพฤติิกรรมผู้้บริ
ข้้อมููล การร่่วมงานแสดงสิินค้้า และงานสััมมนา ดัังนั้้�น
บริิ ษัั ท จึึ ง ต้้ อ งพัั ฒ นาขีี ด ความสามารถและทัั ก ษะของ
บุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงต้้องพััฒนาบริิการรููปแบบ
ใหม่่ ๆ ที่่�ก้้าวทัันพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กร แห่่งนวััตกรรม ที่่�สามารถ
สร้้างสรรค์์สิินค้้า บริิการ หรืือรููปแบบการบริิหารงานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันใน
ระยะยาว
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

- การพัั ฒ นารููปแบบทางธุุ รกิิ จ ใหม่่ ๆ ปัั จ จุุ บัั น
ความเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจที่่�เกิิดขึ้้�น ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อธุุรกิิจดั้้�งเดิิมที่่�ดำำ�เนิินกิิจการมาต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งถ้้าสามารถ
ปรัั บตัั วตาม การเปลี่่� ย นแปลงก็็ จ ะสามารถดำำ� เนิิ น งาน
ต่่อไปได้้ แต่่เมื่่�อความต้้องการของผู้้บริ
� โิ ภคเปลี่่�ยนแปลงไป
จนทำำ�ให้้บริิษััทไม่่อาจดำำ�เนิินธุุรกิิจเดิิมต่่อไปได้้ บริิษััท
ก็็จำำ�เป็็นจะต้้องพััฒนารููปแบบธุุรกิจิ ใหม่่ หรืือลงทุุนในธุุรกิจิ
ที่่�เป็็นที่่�ต้อ้ งการของตลาด ซึ่่ง� จะส่่งผลต่่อรููปแบบของธุุรกิจิ
และผลการดำำ�เนิินงาน
- แนวโน้้มของกระแสโลกที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมและขยะ ซึ่่�งส่่งผลให้้เกิิดการลดการใช้้วััสดุุ
สิ้้�นเปลืือง อาทิิ กระดาษ พลาสติิก เป็็นต้้น เพื่่�อลดการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอย่่างจำำ�กััด และลดมลภาวะอาจ
ส่่งผลให้้บริิษััทต้้องลดการใช้้วััสดุุในการผลิิตสิินค้้าของ
บริิษััท หรืือเปลี่่�ยนไปใช้้วััสดุุประเภทอื่่�น ทำำ�ให้้มีีผลต่่อ
ต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานที่่�สููงขึ้้�นได้้

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน 2562
คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ในการกำำ � กัั บดูู แลให้้รายงานทางการเงิิ น ประจำำ � ปีี บั ั ญ ชีี 2562 ของบริิ ษั ั ท ที่่� จั ั ด ทำำ �
ขึ้้�นมีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่ถูู� กต้อ้ งครบถ้้วนในสาระสำำ�คััญ โปร่่งใสอย่่างเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ป้้องกััน
การทุุจริิต และการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�เหมาะสม และถืือปฏิิบััติิอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึงความสมเหตุุสมผล และความรอบคอบในการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมถึึงข้้อมููล
สารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีีบััญชีี 2562 ของบริิษััท
	ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อรายงานทางการเงิินของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระผู้้�ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยทำำ�หน้้าที่่�สอบทาน ให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้องเพีียงพอ มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความโปร่่งใส ถููกต้้อง และครบถ้้วน
รวมทั้้�งให้้มีีความเพีียงพอของการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำำ�กัับดููแลของบริิษัทั
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล ตลอดจนมีีความครบถ้้วนเพีียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติิดตามการปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2562 สิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ที่่�คณะ
ั ายบริ
่ หิ ารและผู้้ส� อบบััญชีี ได้้แสดงฐานะทางการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแส
กรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกับฝ่
เงิินสดที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ สมเหตุุสมผล ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รับร
ั องโดยทั่่�วไป มีีการใช้้นโยบาย
บััญชีีที่่เ� หมาะสม และถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ��เสมอ เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส เพีียงพอ และปฏิิบัติั ถููิ กต้้องตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นายมนูู เลีียวไพโรจน์์
ประธานกรรมการ

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการบริิหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน โดยกรรมการ
แต่่ละท่่านมีีคุุณสมบััติิที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด ดัังนี้้�
1. นายประกอบ		วิิศิิษฐ์์กิิจการ *		
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นอ.พญ. อิิศรญา 	สุุขเจริิญ			
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร. เรณา
พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�**		
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
* บุุคคลที่่�มีีประสบการณ์์ในด้้านบััญชีี/การเงิิน และการสอบทานงบการเงิิน
** รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
		
• การสอบทานรายงานทางการเงิินให้้ตรงตามความเป็็นจริิง ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้
		
• การดููแลให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
		
• การพิิจารณาเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้มีีความ
ถููกต้้องและครบถ้้วนอย่่างเพีียงพอ
		
• การพิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง หรืือเลิิกจ้้างบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
		
• การดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
• ภาระหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ในรอบปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมร่่วมกัันทุุกไตรมาส โดยร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�ตรวจสอบภายใน พร้้อมทั้้�งเชิิญฝ่่ายจััดการและฝ่่ายบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมตามวาระอัันควร เพื่่�อสอบทานรายงานทาง
การเงิินแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็น และให้้ข้้อเสนอแนะซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินได้้จััดทำำ�อย่่างถููกต้้องตาม
หลัักการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ไม่่พบว่่ามีีการปฏิิบััติิใด ๆ อัันเป็็นการขััดแย้้งกัับ
ข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทให้้รัับทราบทุุกครั้้�งในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งถััดไป ซึ่่�งสามารถสรุุปประเด็็นที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. สอบทานรายงานทางการเงิิน การสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2562 โดยพิิจารณา
ถึึงรายการที่่�มีีสาระสำำ�คััญความเหมาะสมของนโยบายบััญชีีที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิิน และความครบถ้้วนถููกต้้องของ
การเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อสัังเกตจากการสอบทานงบการเงิินของผู้้ส� อบบััญชีี รวมทั้้�งพิิจารณา
คำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั คณะกรรมการตรวจสอบได้้ขอความเห็็นจากผู้้ส� อบ
บััญชีีในเรื่่�องความถููกต้้องครบถ้้วนของงบการเงิิน การเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการปรัับปรุุงบััญชีีที่่�สำ�ำ คััญ และมีีความเห็็น
สอดคล้้องว่่างบการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินของบริิษัทั เพีียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบััญชีีที่่รั� บร
ั องทั่่ว� ไป
2. การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน ได้้พิิจารณาความเพีียงพอ ความมีีประสิิทธิิผล และ
ประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่่�นำำ�เสนอโดยฝ่่ายตรวจสอบภายใน ความเห็็นของ
ผู้้ส� อบบััญชีี ติิดตามความคืืบหน้้าการปรัับปรุงุ ระบบควบคุุมภายใน การดููแลให้้บริิษัทั มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และ
ระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี ตลอดจนการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ยวข้้
� อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
3. กำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน อนุุมััติิแผนการตรวจสอบ และสอบทานผลการตรวจสอบเป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส รวมถึึงติิดตามเร่่งรััดให้้ฝ่่ายบริหิ ารดำำ�เนิินการปรัับปรุงุ ตามข้้อเสนอแนะ การทบทวนกฎบััตรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานและเหมาะสมกัับบริษัิ ทั
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

4. การปฏิิบััติิตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบโดยตรง
และฝ่่ายตรวจสอบภายในเพื่่�อสอบถามและแลกเปลี่่�ยนความเห็็นให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั เป็็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
5. การกำำ�กัับดููแลกิิจการ สอบทานให้้บริิษััทนำำ�หลัักปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งนำำ�แนวปฏิิบัติั ิ
ที่่ดี� ใี นการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เช่่น หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีสำี �ำ หรัับบริษัิ ทั จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หลัักเกณฑ์์ของโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทยของสมาคมส่่งเสริิมสถาบันั กรรมการบริิษัทั ไทย
(IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรัับใช้้ในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ตลอดจนได้้สอบทานให้้บริิษัทั มีี
การปฏิิบัติั ตาม
ิ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
6. การรัับแจ้้งข้้อมููลการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริิต  (Whistle blowing) สอบทานรายงานการรัับแจ้้งข้้อมููล
การกระทำำ�ผิิดและการทุุจริิตของบริิษัทั ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ทั้้ง� นี้้� ในปีี 2562 ไม่่มีกี ารแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนใด ๆ จาก
การกระทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือจรรยาบรรณ หรืือการคอร์์รััปชััน หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิิชอบ
ของบุุคลากรในองค์์กร ทั้้ง� จากพนัักงานและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียอื่่น�
7. รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน สอบทานความสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษัทั ของรายการที่่�เกี่่ยว
� โยงกััน
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ถููกต้้องและครบถ้้วน ตามกฎหมาย
และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
8. ผู้้�สอบบััญชีี กรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้ง� และเลิิกจ้้างผู้้ส� อบบััญชีี โดยได้้พิิจารณาแล้้ว
เห็็นว่่าบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด มีีความเชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพ มีีประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม และมีีความเป็็นอิิสระ
จึึงเสนอชื่่อ� ผู้้ส� อบบััญชีีจากบริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั นอกจากนี้้� ยัังได้้ประชุุมร่วมกั
่ บั ผู้้ส� อบ
บััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย 1 ครั้้�ง เพื่่�อหารืือในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบหรืือ
ผู้้ส� อบบััญชีีเห็็นว่่าควรหารืือเป็็นการส่่วนตััว ตลอดจนปััญหาหรืืออุุปสรรคในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของผู้้ส� อบบััญชีี
	สำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อนำำ�เสนอขออนุุมัติั ิ
ต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ให้้แต่่งตั้้ง� นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้ส� อบบััญชีีรับั อนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 3972 หรืือ นางสาวรุ้้�งนภา
เลิิศสุุวรรณกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 3516 หรืือนางสาวพิิมพ์์ใจ มานิิตขจรกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ทะเบีียนเลขที่่� 4521 หรืือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5659 หรืือ นางสาวสุุมนา
พัันธ์์พงษ์์สานนท์์ ผู้้ส� อบบััญชีีรับั อนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5872 ผู้้ส� อบบััญชีีจากบริิษัทั สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้ส� อบบััญชีี
ของบริิษัทั ต่่อไป
โดยสรุุปในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ ได้้ให้้
ข้้อคิิดเห็็นและคำำ�แนะนำำ�ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท เพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นว่่า รายงานทางการเงิินของบริิษััทมีีความถููกต้้อง
เชื่่�อถืือได้้ บริิษััทมีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การดำำ�เนิินธุุรกิิจถููกต้้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
และระบบการควบคุุมภายในที่่มี� ปร
ี ะสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้บริิษัทั ได้้รัับผลประโยชน์์สููงสุุด
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของ บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระทั้้�งหมด เพื่่�อให้้การทำำ�หน้้าที่่�เป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริิง จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายประกอบ	วิิศิิษฐ์์กิิจการ กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นอ.พญ. อิิศรญา	สุุขเจริิญ
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. 	รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�* กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
* รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562

ในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรวม 2 ครั้้�ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทุุกท่่านได้้ให้้ความสำำ�คััญในการเข้้าร่่วมประชุุม พร้้อมกัับมีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์
เพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้จััดการ
ประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างรอบคอบ ระมััดระวััง สมเหตุุสมผล โปร่่งใส และเป็็นอิิสระ
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ ภายใต้้ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ �หนดและแนวทางปฏิิบั ัติ ิ
ตามหลัั ก การกำำ � กัับดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี ข องตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แห่่งประเทศไทย โดยได้้มีีการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. การสรรหากรรมการ
	พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมตามข้้อกำำ�หนดในกฎหมาย และไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามข้้อกำำ�หนด
ของบริิษััท โดยมีีการกำำ�หนดวิิธีีการสรรหากรรมการอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์ โปร่่งใส และมีีความสอดคล้้องตามโครงสร้้างของ
บริิษัทั ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ได้้มีีการเปิิดช่่วงเวลาของการเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการระหว่่างวัันที่่� 1-31 ธัันวาคม 2561
แต่่เนื่่อ� งจากไม่่มีผู้ี ถื�้ อื หุ้้น� รายใดเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อรัับการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั ดัังนั้้น� คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน จึึงเสนอให้้พิิจารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการที่่�ออกตามวาระประจำำ�ปีี 2562 กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
อีีกวาระหนึ่่ง� โดยที่่�ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� สามััญประจำำ�ปีี 2562 มีีมติอิ นุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� กรรมการใหม่่ตามที่่เ� สนอ และพิิจารณาสรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการที่่�ลาออกระหว่่างปีี โดยค่่าตอบแทนและระยะเวลาดำำ�รงตำำ�แหน่่งคงเหลืือเท่่ากัับกรรมการเดิิม
ที่่ล� าออก
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
	พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการโดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย และ
ผลการปฏิิบััติิงาน ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจััยที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม
ค่่าตอบแทนต้้องอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ทั้้�งนี้้� ค่่าตอบแทน
กรรมการบริิษััทได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2562 เพื่่�อ
ขออนุุมัติั ิ พร้้อมเปิิดเผยค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั กรรมการชุุดย่่อย ไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริิษัทั มีีทั้้ง� หมด 8 ท่่าน ประกอบด้้วย กรรมการที่่�เป็็นผู้้บริ
� หิ าร 2 ท่่าน
กรรมการที่่�มิไิ ด้้เป็็นผู้้บริ
� หิ าร 6 ท่่าน ในจำำ�นวนนี้้มี� กี รรมการอิิสระ 3 คน ในปีี 2562 กรรมการได้้รัับค่าต
่ อบแทนตามที่่�แสดงไว้้
ในหััวข้้อเรื่่�องค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเห็็นว่่าจำำ�นวน
คณะกรรมการและค่่าตอบแทนมีีความเหมาะสม สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และเป็็นไปตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนโดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้พิิจารณาเห็็นชอบด้้วยแล้้ว

นายประกอบ วิิศิิษฐ์์กิิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลของ บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้ง� หมด เพื่่�อให้้
การทำำ�หน้้าที่่�เป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริิง จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นอ.พญ. อิิศรญา 	สุุขเจริิญ
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
2. นายประกอบ	วิิศิิษฐ์์กิิจการ	 กรรมการอิิสระและกรรมการบรรษััทภิิบาล
3.	รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์�* กรรมการอิิสระและกรรมการบรรษััทภิิบาล
* รศ.ดร. เรณา พงษ์์เรืืองพัันธุ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบรรษััทภิิบาล ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2562

ในปีี 2562 ที่่ผ่� า่ นมามีีการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล 1 ครั้้ง� คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล โดยมีีหน้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการบริิหารจััดการอย่่างโปร่่งใส
เปิิดเผย ตรวจสอบได้้ มีีความเป็็นธรรมกัับผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมีีการพิิจารณาเรื่่อ� ง
ที่่สำ� �ำ คััญ ดัังนี้้�
1.	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวนและปรัับปรุงุ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคม
ส่่ ง เสริิ ม กรรมการบริิ ษััท ไทย (IOD) และหลัั ก เกณฑ์์ ข อง ASEAN CG Scorecard รวมถึึ ง เพิ่่� ม เติิ ม นโยบายและ
� บั การกำำ�กัับดููแลกิิจการ ตามที่่�ได้้รัับอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
แนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี กี่่ยวกั
2. ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั โดยนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (CG Code) ปีี 2560
ไปปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิจิ ของบริิษัทั และให้้เปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี 2562 แบบ 56-1 และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
3.	กำำ�กัับดููแล และสนัับสนุนุ ให้้บริิษัทั มีีการปฏิิบัติั ตาม
ิ หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าบริษัิ ทั
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยความรัับผิดิ ชอบ มีีความโปร่่งใส ซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกันั
4.	กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวน และแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั
5.	รายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อ� งสม่ำำ�� เสมอ

นอ.พญ. อิิศรญา สุุขเจริิญ
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น

		ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิิ น ของบริิ ษัั ท เออาร์์ ไ อพีี จำำ� กัั ด (มหาชน) (บริิ ษัั ท ฯ) ซึ่่� ง ประกอบด้้วย
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� และ
งบกระแสเงิิ น สด สำำ� หรัั บ ปีี สิ้้� น สุุ ด วัั น เดีี ยวกัั น และหมายเหตุุ ปร ะกอบงบการเงิิ น รวมถึึ ง หมายเหตุุ สรุุ ป นโยบาย
การบััญชีีที่่สำ� �ำ คััญ
		ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้น้ นี้้แ� สดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของบริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน) โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

		ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรค
ความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิิน ในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากบริิษัทั ฯ
ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้ปร
� องกัับการตรวจสอบ
� ะกอบวิิชาชีพี บััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสภาวิิชาชีพี บััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่ยวข้้
งบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ตามที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่า
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ

		 เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำ�ำ คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า
ในการตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับงวดปััจจุุบันั ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่อ� งเหล่่านี้้มาพิ
� จิ ารณาในบริิบทของการตรวจสอบ งบการเงิิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้ง� นี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่อ� งเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้า
ได้้ปฏิิบััติิงานตามความรัับผิิดชอบที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในวรรค ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
ในรายงานของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้าได้้รวมวิิธีี
การตรวจสอบที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระ
สำำ�คััญในงบการเงิิน ผลของวิิธีกี ารตรวจสอบของข้้าพเจ้้า ซึ่่ง� ได้้รวมวิิธีกี ารตรวจสอบสำำ�หรัับเรื่่อ� งเหล่่านี้้ด้้วย
� ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์
ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินโดยรวม
		 เรื่่อ� งสำำ�คััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีกี ารตรวจสอบสำำ�หรัับแต่่ละเรื่่อ� งมีีดังั ต่่อไปนี้้�
การรัับรู้้�รายได้้
		 เนื่่�องจากรายได้้จากการขายและบริิการของบริิษัทั ฯมีีจำำ�นวนเงิินที่่�มีสาร
ี ะสำำ�คััญ รวมถึึงลัักษณะการประกอบธุุรกิจิ
ของบริิษััทฯซึ่่�งมีีรายได้้หลายประเภท ดัังนั้้�น ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับมููลค่่าและระยะเวลาใน
การรัับรู้้�รายได้้
		ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้ของบริิษััทฯโดยการ
		 • ประเมิินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงจรรายได้้
โดยการสอบถามผู้้รั� บผิ
ั ดิ ชอบ ทำำ�ความเข้้าใจ และสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างเพื่่อ� ทดสอบการปฏิิบัติั ตาม
ิ การควบคุุมที่่บริ
� ษัิ ทั ฯออกแบบไว้้	
		 • สุ่่�มตััวอย่่างสััญญาบริิการและรายการขายระหว่่างปีีและช่่วงใกล้้สิ้้น� รอบระยะเวลาบััญชีี เพื่่อ� ตรวจสอบการเกิิดขึ้้น� จริิง
ของรายการและความถููกต้อ้ งของการบัันทึึกรายการว่่าเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขที่่ร� ะบุุและสอดคล้้องกัับนโยบายการรัับรู้ราย
�้ ได้้ของ
บริิษัทั ฯ
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		 •	สอบทานใบลดหนี้้�ที่่�บริิษััทฯออกภายหลัังวัันสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี
		 • 	วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลบััญชีีรายได้้แบบแยกย่่อยเพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของรายการ
ตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี โดยเฉพาะรายการบััญชีีที่่�ทำำ�ผ่่านใบสำำ�คััญทั่่�วไป
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
		บริิษััทฯได้้เปิิดเผยนโยบายการบััญชีีและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีไว้้ในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 4.14 และข้้อ 23 ตามลำำ�ดัับ โดยสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะสามารถรัับรู้ราย
�้ การได้้เมื่่อ� มีีความเป็็นไป
ได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่าบริ
่ ษัิ ทั ฯ จะมีีกำ�ำ ไรทางภาษีีเพีียงพอที่่จ� ะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีมาใช้้ประโยชน์์ในอนาคตได้้
ซึ่่�งการพิิจารณาว่่าบริิษััทฯ จะมีีกำ�ำ ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะนำำ�ผลแตกต่่างชั่่�วคราวหรืือผลขาดทุุนทางภาษีีมาใช้้
ประโยชน์์ได้้นั้้�น ต้้องอาศััยดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารค่่อนข้้างมากในการจััดทำำ�แผนธุุรกิิจและประมาณการกำำ�ไรทางภาษีี
ในอนาคตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตามแผนธุุรกิจิ ที่่ไ� ด้้อนุุมัติั แิ ล้้ว ดัังนั้้น� จึึงมีีความเสี่่ย� งเกี่่ยวกั
� บมูู
ั ลค่่าสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีี
		ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินประมาณการกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นและข้้อสมมติิทางด้้าน
เศรษฐกิิจที่่สำ� �ำ คััญที่่ใ� ช้้ในการจััดทำำ�ประมาณการดัังกล่่าว โดยการเปรีียบเทีียบกับข้้
ั อมููลภายในของบริิษัทั ฯ โดยข้้าพเจ้้าได้้ให้้
ความสำำ�คััญกัับข้้อมููลและข้้อสมมติิที่่�มีีผลกระทบกัับการเติิบโตของรายได้้และอััตรากำ�ำ ไรขั้้�นต้้น นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้
ั �ำ ไรทางภาษีีที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงเพื่่�อประเมิิน การใช้้ดุุลยพิินิจิ ของฝ่่ายบริหิ ารใน
เปรีียบเทีียบประมาณการกำำ�ไรทางภาษีีในอดีีตกับกำ
การประมาณการกำำ�ไรทางภาษีีดังั กล่่าว ตลอดจนทดสอบการคำำ�นวณประมาณการกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตตามข้้อมููลและ
ข้้อสมมติิดังั กล่่าวข้้างต้น้

ข้้อมููลอื่่�น

		 ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ (แต่่ไม่่รวมถึึง
งบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น) ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
		 ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้้อสรุุปในลัักษณะการให้้
ความเชื่่�อมั่่�นในรููปแบบใด ๆ ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
		 ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นนั้้�นมีี
ความขััดแย้้งที่่�มีสาร
ี ะสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้ที่่� ไ� ด้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่ หรืือปรากฏว่่าข้้อมููล
อื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
		 เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น และหากสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทราบเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการ
แก้้ไขที่่�เหมาะสมต่่อไป

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
		 ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้�บริ
้ ิหารพิิจารณาว่่าจำ�ำ เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบ
การเงิินที่่ปราศ
� จากการแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
		 ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของบริิษััทฯในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
การเปิิดเผยเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ยวกั
� บั การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งในกรณีีที่่มี� เี รื่่อ� งดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำ�ำ หรัับกิจิ การที่่�ดำ�ำ เนิิน
งานต่่อเนื่่อ� ง เว้้นแต่่ผู้บริ
�้ หิ ารมีีความตั้้�งใจที่่จ� ะเลิิกบริิษัทั ฯหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำ�ำ เนิินงานต่่อเนื่่อ� งอีีกต่่อไปได้้
		 ผู้้มี� หี น้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษัทั ฯ
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ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิิน

		 การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้้ส� อบบััญชีีซึ่่ง� รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่อ� มั่่น� ในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็น
การรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
สาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อ
คาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่ารายการที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจ
ทางเศรษฐกิิจของผู้้ใ� ช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
		 ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยง
ผู้้ปร
� ะกอบวิิชาชีพี ตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั งิ านดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
		 • ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งที่่อ� าจมีีการแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ไม่่ว่า่ จะ
เกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่ย� งเหล่่านั้้น� และ
ได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมเพื่่อ� เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่ย� งที่่ไ� ม่่พบข้้อมููล
ที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่อ� งจากการ
ทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�
ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
		 • ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบ
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุม
ภายในของบริิษััทฯ
		 • ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี
และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริิหารจััดทำำ�
		 • สรุุปเกี่่ยวกั
� บั ความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำ�ำ หรัับกิจิ การที่่�ดำ�ำ เนิินงานต่่อเนื่่อ� งของผู้้บริ
� หิ ารและสรุุปจาก
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รัับว่ามี
่ คี วามไม่่แน่่นอนที่่มี� สาร
ี ะสำำ�คััญที่่เ� กี่่ยวกั
� บั เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่อ� าจเป็็นเหตุุให้้เกิิด
ข้้อสงสััยอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญต่่อความสามารถของบริิษัทั ฯในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่ามี
่ คี วามไม่่
แน่่นอนที่่มี� สาร
ี ะสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะต้อ้ งให้้ข้้อสัังเกตไว้้ในรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� กี่่ยวข้้
� องใน
งบการเงิิน หรืือหากเห็็นว่่าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็นที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�น
อยู่่�กับั หลัักฐาน การสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รัับจนถึึงวัันที่่ใ� นรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษัทั ฯ ต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งได้้
		 • ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้อ� หาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� กี่่ยวข้้
� อง ตลอดจน
ประเมิินว่่างบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� โดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
		ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้มี� ีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุม
ภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
		ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้�้มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับความเป็็นอิิสระและได้้สื่่�อสารกัับผู้้มี� หี น้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่ยวกั
� บั ความสััมพันั ธ์์ทั้้ง� หมดตลอดจนเรื่่อ� งอื่่น� ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้า
เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
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		 จากเรื่่�องทั้้�งหลายที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดใน
การตรวจสอบงบการเงิินในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ไว้้
ในรายงานของผู้้ส� อบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่อ่ สาธารณะ หรืือในสถานการณ์์
ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่อ� งดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถ
คาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะจะได้้จาก
การสื่่�อสารดัังกล่่าว
		ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�

ชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3972
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ: 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563

082

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)
หมายเหตุุ

2562

2561

7
8
6, 9, 21
10
11

72,800,766
976,742
56,375,126
168,494
14,642,417
3,840,575
148,804,120

104,739,006
913,264
39,776,759
229,318
4,117,968
2,234,519
152,010,834

12
13
14
15

11,500,000
46,200,305
11,906,568
13,485,193
218,200
2,607,188
85,917,454
234,721,574

11,500,000
47,589,516
2,808,265
14,255,285
193,200
4,360,605
80,706,871
232,717,705

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
ต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่่าย
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระคำำ�ประกััน
	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
เงิินมััดจำำ�
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
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บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)
หมายเหตุุ
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าทางการเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		 ภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
		กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
	สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
	ทุุนจดทะเบีียน
		 • หุ้้�นสามััญ 466,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท
	ทุุนออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
		 • หุ้้�นสามััญ 466,000,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท
	ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
	กำำ�ไรสะสม (ขาดทุุน)
		จััดสรรแล้้ว-สำำ�รองตามกฎหมาย
		 ขาดทุุนสะสม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2562

2561

6, 16

18,070,198

15,955,527

17
21

375,221
2,603,928
21,049,347

352,820
2,926,395
19,234,742

17
18

714,867
6,149,804
6,864,671
27,914,018

1,090,088
6,913,318
8,003,406
27,238,148

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(4,807,121)
206,807,556
234,721,574

11,650,000
(6,135,120)
205,479,557
232,717,705

19

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)

กำำ�ไรขาดทุุน :
รายได้้
	รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
ดอกเบี้้�ยรัับ
	รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย บริิการ และค่่าสิิทธิิ
	ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและจััดจำำ�หน่่าย
	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินและภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

หมายเหตุุ

2562

2561

20

164,427,329
1,410,198
120,168
165,957,695

135,663,661
1,166,913
52,355
136,882,929

118,473,206
1,153,626
43,132,427
162,759,259
3,198,436
( 117,020)
3,081,416
(1,753,417)
1,327,999

94,371,101
1,417,990
36,633,261
132,422,352
4,460,577
( 140,085)
4,320,492
(919,909)
3,400,583

1,327,999

(981,658)
(981,658)
2,418,925

0.003

0.007

23

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
		 - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
	กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
	กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

25
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บริิษัทั เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
สำำ�หรัับปีีสิ้�น้ สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิิน
มููลค่่า
หุ้้�นสามััญ

กำำ�ไรสะสม (ขาดทุุน)
จััดสรรแล้้ว สำำ�รองตาม
กฎหมาย ขาดทุุนสะสม

รวม

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2561 116,500,000 83,464,677
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
	กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 116,500,000 83,464,677

11,650,000
11,650,000

(8,554,045) 203,060,632
3,400,583 3,400,583
(981,658)
(981,658)
2,418,925 2,418,925
(6,135,120) 205,479,557

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2562 116,500,000 83,464,677
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
	กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 116,500,000 83,464,677

11,650,000
11,650,000

(6,135,120) 205,479,557
1,327,999 1,327,999
1,327,999 1,327,999
(4,807,121) 206,807,556

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
	กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

2562

2561

3,081,416

4,320,492

รายการปรัับกระทบยอดกำำ�ไรก่่อนภาษีีเป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
3,272,411
หนี้้�สงสััยจะสููญ (โอนกลัับ)
(18,587)
การปรัับลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือเป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
16,731
	ตััดจำำ�หน่่ายต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่่าย
24,548,881
	กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
	ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
	ตััดจำำ�หน่่ายภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย
493,762
	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
2,491,818
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
79,180
ดอกเบี้้�ยรัับ
(1,410,198)
32,555,414
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่ย� นแปลงในสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้สิ� นิ ดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
(16,701,878)
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
44,093
สิินค้้าคงเหลืือ
(35,073,330)
ต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่่าย
(1,606,056)
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
(25,000)
สิินทรััพย์์อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
2,114,671
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
(322,467)
หนี้้�สิินอื่่�น
(3,255,332)
	จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
(22,269,885)
เงิินสดจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
3,730,786
เงิินสดรัับจากการขอคืืนภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย
(3,454,456)
	จ่่ายภาษีีเงิินได้้
     (21,993,555)
เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

6,391,732
109,238
11,809
17,643,973
(20,868)
275
839,921
100,243
(1,166,913)
28,229,902
6,991,236
91,125
(21,677,303)
(294,695)
(1,006,877)
(1,308,885)
(1,500,000)
9,524,503
(3,193,895)
6,330,608

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้�น้ สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(หน่่วย : บาท)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินฝากประจำำ�เพิ่่�มขึ้้�น
	ซื้้�ออุุปกรณ์์
	ซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
จ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
	จ่่ายดอกเบี้้�ย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี (หมายเหตุุ 7)
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2562

2561

(63,478)
(1,039,366)
(9,942,137)
1,532,296
(9,512,685)

(62,855)
(1,095,992)
(1,592,806)
27,397
1,043,191
(1,681,065)

(352,820)
(79,180)
(432,000)
(31,938,240)
104,739,006
72,800,766

(331,758)
(100,243)
(432,001)
4,217,542
100,521,464
104,739,006

-

(1,227,072)

บริิษััท เออาร์์ ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
1. ข้้อมููลทั่่�วไป

	บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) เป็็นบริิษััทมหาชนซึ่่�งจััดตั้้�งและมีีภููมิิลำำ�เนาในประเทศไทย ธุุรกิิจหลััก
ของบริิ ษัั ท ฯคืื อ การจัั ด งานนิิ ท รรศการและกิิ จ กรรมทางการตลาดทุุ ก ประเภท การผลิิ ต และจำำ� หน่่ าย หนัั ง สืื อ
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลสารสนเทศ รัับโฆษณา ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััทฯอยู่่�ที่่� 99/16-20 ถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่บริ
� ษัิ ทั ฯใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษแปล
จากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน
		 ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับปรัับปรุงุ (ปรัับปรุงุ 2561) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่มี� รี อบระยะเวลาบััญชีีที่่�
เริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2562 มาถืือปฏิิบัติั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุงุ หรืือจััดให้้
มีีขึ้้น� เพื่่�อให้้มีีเนื้้อ� หาเท่่าเทีียมกับมาตร
ั
ฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจน
เกี่่ยวกั
� บวิ
ั ธีิ ปี ฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีกับั ผู้้ใ� ช้้มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบัติั นี้้ิ ไ� ม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ อย่่างไรก็็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่่ง� ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คััญ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 เรื่่�อง รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีีและการตีีความมาตรฐานการบััญชีีที่่�
เกี่่ยวข้้
� องต่่อไปนี้้�
		มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 11 (ปรัับปรุงุ 2560)		
เรื่่อ� ง สััญญาก่่อสร้้าง
		มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 18 (ปรัับปรุงุ 2560)		
เรื่่อ� ง รายได้้
		 การตีีความมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 31 (ปรัับปรุงุ 2560) เรื่่อ� ง รายได้้ - รายการแลกเปลี่่�ยนเกี่่ยวกั
� บบริ
ั กิ ารโฆษณา	
		 การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 13 เรื่่อ� ง โปรแกรมสิิทธิิพิเิ ศษแก่่ลููกค้้า
			 (ปรัับปรุงุ 2560)
		 การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 เรื่่อ� ง สััญญาสำำ�หรัับการก่่อสร้้างอสัังหาริิมทรััพย์์
			 (ปรัับปรุงุ 2560)
		 การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 18 เรื่่อ� ง การโอนสิินทรััพย์์จากลููกค้้า
			 (ปรัับปรุงุ 2560)					
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		กิิจการต้อ้ งใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15 กัับสัญ
ั ญาที่่�ทำ�ำ กัับลููกค้้าทุุกสััญญา ยกเว้้นสััญญาที่่�อยู่่�ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบััญชีีฉบัับอื่่น� มาตรฐานฉบัับนี้้ไ� ด้้กำำ�หนดหลัักการ 5 ขั้้น� ตอนสำำ�หรัับการรัับรู้ราย
�้ ได้้ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากสััญญา
ที่่ทำ� �ำ กัับลููกค้้า โดยกิิจการจะรัับรู้ราย
�้ ได้้ในจำำ�นวนเงิินที่่ส� ะท้้อนถึึงสิ่่ง� ตอบแทนที่่กิ� จิ การคาดว่่าจะมีีสิทิ ธิิได้้รัับจากการแลกเปลี่่�ยน
สิินค้้าหรืือบริิการที่่�ได้้ส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า และกำำ�หนดให้้กิิจการต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและเหตุุการณ์์ที่่�
เกี่่ยวข้้
� องทั้้ง� หมดในการพิิจารณาตามหลัักการในแต่่ละขั้้น� ตอน
		มาตรฐานฉบัับนี้้ไ� ม่่มีผี ลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มใน
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
		สภาวิิชาชีพี บััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุงุ ซึ่่ง� จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่มี� รี อบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รัับการปรัับปรุงุ หรืือจััดให้้มีีขึ้้น� เพื่่�อให้้มีีเนื้้อ� หาเท่่าเทีียมกับมาตร
ั
ฐานการ
รายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่ยวกั
� บวิ
ั ธีิ ปี ฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีและการให้้แนว
ปฏิิบัติั ทิ างบััญชีีกับั ผู้้ใ� ช้้มาตรฐาน ยกเว้้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ดังั ต่่อไปนี้้�ที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงหลัักการ
สำำ�คััญซึ่่ง� สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน
จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
		
ฉบัับที่่� 7				
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
		
ฉบัับที่่� 9				
เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
		มาตรฐานการบััญชีี
		
ฉบัับที่่� 32				
การแสดงรายการเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
		 การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
			 ฉบัับที่่� 16				
การป้้องกัันความเสี่่ย� งของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ	
ฉบัับที่่� 19				
การชำำ�ระหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกัับการจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
ิ หรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิิน ลัักษณะ
เครื่่อ� งมืือทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุติุ ธรรม
� บวิ
ั ธีิ กี ารคำำ�นวณการด้้อยค่่าของ
ของกระแสเงิินสดตามสััญญาและแผนธุุรกิจิ ของกิิจการ (Business Model) หลัักการเกี่่ยวกั
เครื่่�องมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และหลัักการเกี่่�ยวกัับการบััญชีีป้้องกััน
ความเสี่่ย� ง รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน และเมื่่อ� มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
กลุ่่�มนี้้�มีผี ลบัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีี การตีีความมาตรฐานการบััญชีี และแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีบางฉบัับที่่มี� ี
ผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั ถููกยกเลิิกไป
		ฝ่่ายบริหิ ารของบริิษัทั ฯคาดว่่าการนำำ�มาตรฐานฉบัับนี้้มา
� ใช้้ จะมีีผลกระทบจากรายการดัังต่่อไปนี้้�
		 • การรัับรู้ราย
�้ การผลขาดทุุนด้้านเครดิิต - บริิษัทั ฯต้้องรัับรู้ผ�้ ลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ต่่อสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินโดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ งรอให้้เหตุุการณ์์ที่่มี� กี ารด้้อยค่่าด้้านเครดิิตเกิิดขึ้้น� ก่่อน บริิษัทั ฯจะใช้้วิิธีกี ารอย่่างง่่ายในการพิิจารณา
ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตลอดอายุุสำ�ำ หรัับลููกหนี้้ก� ารค้้า
		ฝ่่ายบริหิ ารของบริิษัทั ฯเชื่่อ� ว่่ามาตรฐานฉบัับนี้้� จะไม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
		มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า และการตีีความ
้ การ การวััดมููลค่่า การแสดงรายการและ
มาตรฐานบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้�ราย
การเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้เ� ช่่ารัับรู้สิ�้ นิ ทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ สำำ�หรัับสัญ
ั ญาเช่่าทุกุ รายการที่่�มีรี ะยะเวลาใน
การเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สินิ ทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้น� มีีมููลค่่าต่ำ��ำ
		 การบััญชีีสำ�ำ หรัับผู้�ใ้ ห้้เช่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 ผู้�ใ้ ห้้เช่่ายัังคง
ต้้องจััดประเภทสััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุนโดยใช้้หลัักการเช่่นเดีียวกัันกัับมาตรฐาน
การบััญชีีฉบัับที่่� 17
		ฝ่่ายบริหิ ารของบริิษัทั ฯเชื่่อ� ว่่ามาตรฐานฉบัับนี้้� จะไม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษัทั ฯ

4. นโยบายการบััญชีีที่�สำ่ ำ�คััญ
4.1 การรัับรู้้�รายได้้
		รายได้้จากการขายสิินค้้า
		รายได้้จากการขายสิิ น ค้้ารัั บรู้้� เ มื่่� อ กลุ่่�มบริิ ษัั ท ได้้โอนอำำ� นาจควบคุุ ม ในสิิ น ค้้าให้้แก่่ ลูู กค้้าแล้้ว กล่่ าวคืื อ
เมื่่�อมีีการส่่งมอบสิินค้้า รายได้้จากการขายแสดงตามมููลค่่าที่่�ได้้รัับหรืือคาดว่่าจะได้้รัับสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ได้้ส่่งมอบหลัังจาก
หัักประมาณการสิินค้้ารัับคืืนและส่่วนลด โดยไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม	
		รายได้้ค่่าสมาชิิกนิิตยสาร
		ค่่าสมาชิิกนิิตยสารรัับรู้้�เป็็นรายได้้ตลอดช่่วงเวลาโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการเป็็นสมาชิิก
		รายได้้ค่่าบริิการ
		รายได้้ค่่ าบริิ ก ารรัั บรู้้� ต ลอดช่่ ว งเวลาที่่� ใ ห้้บริิ ก ารโดยพิิ จ ารณาถึึ ง ขั้้� น ความสำำ� เร็็ จ ของงาน ตามวิิ ธีี ผ ลลัั พ ธ์์
ซึ่่�งประเมิินโดยผู้้�ควบคุุมโครงการ
		รายได้้ที่่�รัับรู้้�แล้้วแต่่ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดเรีียกชำำ�ระตามสััญญาบัันทึึกเป็็น “รายได้้ค้้างรัับ” ซึ่่�งจะบัันทึึกเป็็นลููกหนี้้�
การค้้าเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับชำำ�ระโดยปราศจากเงื่่�อนไข เช่่น เมื่่�อกิิจการได้้ให้้บริิการเสร็็จสิ้้�นและลููกค้้ารัับมอบงาน
		รายได้้จากการให้้บริิการโฆษณารัับรู้้�เมื่่�อให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น ซึ่่�งตามปกติิการให้้บริิการจะถืือว่่าเสร็็จสิ้้�นลงเมื่่�อสื่่�อ
โฆษณาได้้เผยแพร่่
		รายได้้จากการจััดนิิทรรศการและสััมมนารัับรู้้�เมื่่�อมีีการจััดงานแล้้ว
		รายได้้ค่่าสิิทธิิ
		รายได้้ค่่าสิิทธิิรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทฯได้้โอนอำำ�นาจในการควบคุุมในสิิทธิิในการใช้้โปรแกรมให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว
และไม่่มีีข้้อผููกพัันที่่�มีีนััยสำำ�คััญภายหลัังการส่่งมอบ
		ดอกเบี้้�ยรัับ
		 ดอกเบี้้�ยรัับถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
4.2 ต้้นทุุนในการทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นตามสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
		บริิษัทั ฯบัันทึึกต้้นทุุนในการทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้น� ตามสััญญาที่่�ทำ�ำ กัับลููกค้้า ซึ่่ง� ใช้้เพื่่�อสร้้างทรััพยากรหรืือใช้้ในการปรัับปรุงุ
ทรััพยากรของกิิจการเพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั ตาม
ิ ภาระที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั ใิ ห้้สำำ�เร็็จในอนาคต และกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับคืนื ต้้นทุุน
ดัังกล่่าวเป็็นสิินทรััพย์์ และรัับรู้เ�้ ป็็นค่่าใช้้จ่่ายอย่่างเป็็นระบบและสอดคล้้องกัับรููปแบบการรัับรู้ราย
�้ ได้้ตามสััญญา และจะ
บัันทึึกค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ เมื่่อ� มููลค่่าตามบัญ
ั ชีีของสิินทรััพย์์สููงกว่่าสิ่่ง� ตอบแทนที่่จ� ะได้้รัับหักั ด้้วย
ต้้นทุุนที่่เ� กี่่ยวข้้
� อง
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4.3 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
		เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้น� ที่่มี� สี ภาพคล่่องสููง
ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดจ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้
4.4 ลููกหนี้้�การค้้า
		ลููกหนี้้�การค้้าแสดงมููลค่่าตามจำ�ำ นวนมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ บริิษััทฯบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับผลขาดทุุน
โดยประมาณที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้ไ� ม่่ได้้ ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิินและการวิิเคราะห์์
อายุุหนี้้�
4.5 สิินค้้าคงเหลืือ
		สิินค้้าคงเหลืือของบริิษััทฯแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนถััวเฉลี่่�ย หรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า
4.6 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และค่่าเสื่่�อมราคา
		ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
		ค่่าเสื่่อ� มราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำ�ำ นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณดัังนี้้�
			 อาคาร	
20
ปีี
			ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร	
- 5,10,20
ปีี
			อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์
3, 5
ปีี
			อุุปกรณ์์สำำ�นัักงานและเครื่่�องตกแต่่ง
5
ปีี
			ยานพาหนะ
5
ปีี
		ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
		 ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
		บริิษััทตััดรายการที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ออกจากบััญชีี เมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หรืือคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์
เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จะ
รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อบริิษััทฯตััดรายการสิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
4.7 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
		บริิษัทั ฯจะบัันทึึกต้น้ ทุุนเริ่่ม� แรกของสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วต
ั นตามราคาทุุน และภายหลัังการรัับรู้ราย
�้ การครั้้ง� แรก สิินทรััพย์์
ไม่่มีตัี วต
ั นแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตัดั จำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าสะสม (ถ้้ามีี) ของสิินทรััพย์์นั้้น�
		บริิษัทั ฯตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วต
ั นที่่มี� อี ายุุการให้้ประโยชน์์จำ�ำ กััดอย่่างมีีระบบตลอดอายุุการ ให้้ประโยชน์์เชิิง
เศรษฐกิิจของสิินทรััพย์์นั้้น� และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวเมื่่อ� มีีข้้อบ่่งชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์์นั้้น� เกิิดการด้้อยค่่า บริิษัทั ฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายและวิิธีกี ารตััดจำำ�หน่่ายของสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วต
ั นดัังกล่่าวทุกุ สิ้้น� ปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตัดั
จำำ�หน่่ายรัับรู้เ�้ ป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
		 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััด มีีดัังนี้้�
			
อายุุการให้้ประโยชน์์
			 คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์
3, 5
ปีี
			 หลัักสููตรอบรมออนไลน์์
3
ปีี
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

4.8 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
		บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทฯ หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมบริิษััทฯ หรืือถููกบริิษััทฯ
ควบคุุมไม่่ว่า่ จะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกันั กัับบริษัิ ทั ฯ
		 นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงโดยทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมซึ่่� ง ทำำ� ให้้มีี อิิท ธิิ พ ลอย่่ า งเป็็ น สาระสำำ� คัั ญ ต่่ อ บริิ ษััท ฯ ผู้้�บริิห ารสำำ� คัั ญ กรรมการหรืื อ พนัั ก งานของบริิ ษััท ฯ
ที่่�มีีอำำ�นาจในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
4.9 สััญญาเช่่าระยะยาว
		สััญญาเช่่าอุปุ กรณ์์ที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ได้้โอนไปให้้กัับผู้้เ� ช่่าถืือเป็็นสััญญา
เช่่าการเงิิน สััญญาเช่่าการเงิินจะบัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่ายทุ
่ นุ ด้้วยมููลค่่ายุติุ ธรรม
ิ ของสิินทรััพย์์ที่่เ� ช่่าหรืือมููลค่่าปัจั จุุบันั สุุทธิิของ
จำำ�นวนเงิินที่่ต้� อ้ งจ่่ายตามสัญ
ั ญาเช่่าแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ�� กว่่า ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าหักั ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินจะบัันทึึก
เป็็นหนี้้�สินิ ระยะยาว ส่่วนดอกเบี้้�ยจ่าย
่ จะบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดอายุุของสััญญาเช่่า สิินทรััพย์์ที่่ไ� ด้้มาตาม
สััญญาเช่่าการเงิินจะคิิดค่่าเสื่่อ� มราคาตลอดอายุุการใช้้งานของสิินทรััพย์์ที่่เ� ช่่า
		สััญญาเช่่าอาคารและอุุปกรณ์์ที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไปให้้กัับผู้้เ� ช่่า
ถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงาน จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงานรัับรู้�เ้ ป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตามวิิธีเี ส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญาเช่่า
4.10 เงิินตราต่่างประเทศ
		บริิษัทั ฯแสดงงบการเงิินเป็็นสกุุลเงิินบาท ซึ่่ง� เป็็นสกุุลเงิินที่่ใ� ช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
		รายการที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่เ� กิิดรายการ สิินทรััพย์์และ
หนี้้สิ� นิ ที่่เ� ป็็นตััวเงิินซึ่่ง� อยู่่�ในสกุุลต่่างประเทศได้้แปลงค่่าเป็็นเงิินบาทโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน
		กํําไรและขาดทุุนที่่เ� กิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงในอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
4.11 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
		ทุุกวัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงาน บริิษัทั ฯจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์หรืือสิินทรััพย์์
ไม่่มีตัี วต
ั นอื่่น� หากมีีข้้อบ่่งชี้้ว่� า่ สิินทรััพย์์ดังั กล่่าวอาจด้้อยค่่า บริิษัทั ฯรัับรู้ข�้ าดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่อ� มููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืนื
ของสิินทรััพย์์มีมููี ลค่่าต่ำ��ำ กว่่ามููลค่่าตามบัญ
ั ชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ทั้้ง� นี้้มูู� ลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับคืนื หมายถึึงมููลค่่ายุติุ ธรรมหั
ิ
กั ต้้นทุุน
ในการขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์
บริิษัทั ฯประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิจิ การคาดว่่าจะได้้รัับจากสิินทรััพย์์และคำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปัจั จุุบันั โดย
ใช้้อััตราคิดิ ลดก่่อนภาษีีที่่ส� ะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่ย� งในสภาพตลาดปััจจุุบันั ของเงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่ย� ง
ซึ่่ง� เป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่กำ� �ำ ลัังพิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่ายุติุ ธรรมหั
ิ
กั ต้้นทุุนในการขาย บริิษัทั ฯใช้้แบบ
จำำ�ลองการประเมิินมููลค่่าที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ซึ่่ง� เหมาะสมกัับสิินทรััพย์์ ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่กิ� จิ การสามารถจะได้้มาจากการจำำ�หน่่าย
สิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย โดยการจำำ�หน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้�อกัับผู้้�ขายมีีความรอบรู้้�และเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและ
สามารถต่่อรองราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้ที่่� ไ� ม่่มีคี วามเกี่่ยวข้้
� องกััน
		บริิษัทั ฯจะรัับรู้ราย
�้ การขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.12 ผลประโยชน์์พนัักงาน
			ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
			บริิษััทฯรัับรู้้� เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
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			ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
			 • โครงการสมทบเงิิน
			 บริิษััทฯและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและ
เงิินที่่�บริิษััทฯจ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ
เงิินที่่�บริิษััทฯจ่่ายสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
			 • โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
			 บริิษัทั ฯมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้อ้ งจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่อ� ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่่ง� บริิษัทั ฯถืือว่่า
เงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
			บริิษััทฯ คำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน โดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�
ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้เ� ชี่่ยวชา
� ญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลััก
คณิิตศาสตร์ปร
์ ะกัันภััย
			ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์ปร
์ ะกัันภััยสำ�ำ หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออก
จากงานของพนัักงานจะรัับรู้ทั�้ นั ทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น�
			 ต้้นทุุนบริิการในอดีีตจะถููกรัับรู้ทั้้�้ ง� จำำ�นวนในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีที่่มี� กี ารแก้้ไขโครงการหรืือลดขนาดโครงการ หรืือ
เมื่่อ� กิิจการรัับรู้ต้�้ น้ ทุุนการปรัับโครงสร้้างที่่เ� กี่่ยวข้้
� อง
4.13 ประมาณการหนี้้�สิิน
			บริิษัทั ฯจะบัันทึึกประมาณการหนี้้สิ� นิ ไว้้ในบััญชีีเมื่่อ� ภาระผููกพัันซึ่่ง� เป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้เกิิดขึ้้น� แล้้ว
และมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าบริษัิ ทั ฯจะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้�องภาระผููกพัันนั้้น� และบริิษัทั ฯ
สามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้น� ได้้อย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือ
4.14 ภาษีีเงิินได้้
			ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบันั และภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปัจั จุุบันั
			บริิษััทฯบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ โดยคำำ�นวณ
จากกำำ�ไรทางภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร
			ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
			บริิษัทั ฯบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่ว� คราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ
ณ วัันสิ้้น� รอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ที่่เ� กี่่ยวข้้
� องนั้้น� โดยใช้้อััตราภาษีีที่่มี� ผี ลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้น�
รอบระยะเวลารายงาน
			บริิษัทั ฯ รัับรู้ห�้ นี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ต้อ้ งเสีียภาษีีทุกุ รายการ แต่่รับรู้
ั สิ�้ นิ ทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำ�ำ หรัับผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หัักภาษีี รวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่ยั� งั ไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่่มี� ี
ความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่บริ
� ษัิ ทั ฯจะมีีกำ�ำ ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่จ� ะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หััก
ภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีีที่่ยั� งั ไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
			บริิษัทั ฯ จะทบทวนมููลค่่าตามบัญ
ั ชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุกุ สิ้้น� รอบระยะเวลารายงานและจะ
ทำำ�การปรัับลดมููลค่่าตามบัญ
ั ชีีดังั กล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่าบริ
่ ษัิ ทั ฯจะไม่่มีกำี �ำ ไรทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้ง� หมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
			บริิษัทั ฯจะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� หากภาษีีที่่เ� กิิดขึ้้น� เกี่่ยวข้้
� องกัับรายการที่่�
ได้้บัันทึึกโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น�
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4.15 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
			มููลค่่ายุติุ ธรรม
ิ
หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอนหนี้้สิ� นิ ให้้
ผู้้อื่่� น� โดยรายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้น� ในสภาพปกติิระหว่่างผู้้ซื้้� อ� และผู้้ข� าย (ผู้้ร่� วม
่ ในตลาด) ณ วัันที่่วั� ดั มููลค่่า บริิษัทั ฯ
ใช้้ราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่มี� สี ภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุติุ ธรรม
ิ ของสิินทรััพย์์และหนี้้�สินิ ซึ่่ง� มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิินที่่เ� กี่่ยวข้้
� องกำำ�หนดให้้ต้อ้ งวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุติุ ธรรม
ิ
ยกเว้้นในกรณีีที่่ไ� ม่่มีตี ลาดที่่มี� สี ภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือ
หนี้้สิ� นิ ที่่มี� ลัี กั ษณะเดีียวกันั หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่มี� สี ภาพคล่่องได้้ บริิษัทั ฯจะประมาณมููลค่่ายุติุ ธรรม
ิ
โดยใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าที่่เ� หมาะสมกัับแต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููลที่่สามารถสั
�
งั เกตได้้ที่่�เกี่่ยวข้้
� องกัับ
สิินทรััพย์์หรืือหนี้้สิ� นิ ที่่จ� ะวััดมููลค่่ายุติุ ธรรมนั้้
ิ
น� ให้้มากที่่สุ� ดุ
			ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการเงิิน
แบ่่งออกเป็็นสามระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
			ระดัับ	 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
		ระดัับ	 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นที่่�สามารถสัังเกตได้้ของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางตรงหรืือทางอ้้อม
		ระดัับ	 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
			ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษัทั ฯจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้น� ของมููลค่่า
ยุุติิธรรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�

5. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณ
การในเรื่่อ� งที่่มี� คี วามไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิจิ และการประมาณการดัังกล่่าวนี้้� ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่แ� สดงใน
� ะมาณการไว้้
งบการเงิินและต่่อข้้อมููลที่่แ� สดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่ปร
การใช้้ดุุลยพิินิจิ และการประมาณการที่่�สำ�ำ คััญมีีดังั นี้้�
การประมาณการอััตราส่่วนของงานที่่�ทำำ�เสร็็จ
		บริิษััทฯรัับรู้�้รายได้้บริิการตลอดช่่วงเวลาที่่�ให้้บริิการตามขั้้�นความสำำ�เร็็จของงาน ฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจบน
พื้้�นฐานของข้้อมููลที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ ที่่มี� ใี นสภาวะปััจจุุบันั และประสบการณ์์จากการประกอบธุุรกิจิ ในการวััดระดัับความก้้าวหน้้าของ
งานตามวิิธีีผลลััพธ์์เพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงผลการปฏิิบััติิงานของกิิจการตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิให้้เสร็็จสิ้้�น โดยอ้้างอิิงข้้อมููลจาก
ผู้้ค� วบคุุมโครงการ
		ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้�
		ในการประมาณค่่าเผื่่อ� หนี้้ส� งสััยจะสููญของลููกหนี้้� ฝ่่ายบริหิ ารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิจิ ในการประมาณการผลขาดทุุน
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากลููกหนี้้�แต่่ละราย โดยคำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต อายุุของหนี้้�ที่่�คงค้้างและสภาวะ
เศรษฐกิิจที่่เ� ป็็นอยู่่�ในขณะนั้้น� เป็็นต้น้
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
		ในการบัันทึึกและวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ณ วัันที่่�ได้้มา ตลอดจนการทดสอบการด้้อยค่่าในภายหลััง
ฝ่่ายบริหิ ารจำำ�เป็็นต้อ้ งประมาณการกระแสเงิินสดที่่ค� าดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากสิินทรััพย์์ หรืือหน่่วยของสิินทรััพย์์ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิด
เงิินสด รวมทั้้�งการเลืือกอััตราคิดิ ลดที่่เ� หมาะสมในการคำำ�นวณหามููลค่่าปัจั จุุบันั ของกระแสเงิินสดนั้้น� ๆ
		สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
		บริิษััทฯจะรัับรู้�สิ้ ินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำ�ำ หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุนทางภาษีีที่่�
ไม่่ได้้ใช้้เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทฯจะมีีกำ�ำ ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่าง
ชั่่�วคราวและขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่าบริิษััทฯควรรัับรู้�จำ้ �ำ นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่ค� าดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
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		ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
		 หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน ประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ซึ่่�งต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานต่่างๆในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ
และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น

6. รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ลัั ก ษณะความสัั มพั ั น ธ์์ ร ะหว่่ า งบริิ ษั ั ท ฯกัั บกิิ จ การที่่� เ กี่่� ยวข้้ องกัั น สรุุ ป ได้้ดัั งนี้้�
รายชื่่�อ

บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำำ�กััด
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เอสวีีโอเอ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท คอร์์ แอนด์์ พีีค จำำ�กััด
บริิษััท ดีีทูู ซิิสเต็็มส์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอเน็็ต จำำ�กััด
บริิษััท เอ.อาร์์. แอ็็คเคานติ้้�ง คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
บริิษััท เออาร์์ไอทีี จำำ�กััด
บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ลีีซ อิิท จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ดาต้้าวััน เอเชีีย (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด
บริิษััท ไบโอบอร์์น จำำ�กััด
บริิษััท เออาร์์ อีีลาสโทเมอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอรีีส อิินเตอร์์เนชัันแนล (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
บริิษััท เอสพีีวีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บางกอกสหประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สยามสตีีล อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ยููบีีเอ็็ม เอเซีีย (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท กัันยงอีีเลคทริิก จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท ยููบิิลลี่่� เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เอซิิส คอมพิิวเตอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท น้ำำ��ตาลขอนแก่่น จำำ�กััด (มหาชน)
Keppel Communication Pte. Ltd.
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ลัักษณะความสััมพัันธ์์
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
กรรมการร่่วมกััน
บริิษััทใหญ่่ของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ในระหว่่างปีี บริิษัทั ฯมีีรายการธุุรกิจิ ที่่สำ� �ำ คััญกัับกิจิ การที่่�เกี่่ยวข้้
� องกััน รายการธุุรกิจิ ดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขทางการค้้า
และเกณฑ์์ตามที่่ต� กลงกัันระหว่่างบริิษัทั ฯและบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ยวข้้
� องกัันเหล่่านั้้น� โดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
													 (หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

นโยบายการกำำ�หนดราคา

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รายได้้
ขายสิินค้้า
	รายได้้ค่่าโฆษณา
	รายได้้จากงานแสดงสิินค้้า
	รายได้้บริิการอื่่�น

2,554
3,950
13,912
9,783

2,075
5,795
18,882
8,659

ต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม

ค่่าใช้้จ่่าย
ซื้้�อสิินค้้า
	ค่่าโฆษณาและกิิจกรรมทางการตลาด
	ค่่าบริิการอิินเตอร์์เน็็ต
	ค่่าบริิหาร
	ค่่าบริิการโปรแกรมบััญชีี
	ค่่าบริิการอื่่�น
	ค่่าเช่่าจ่่าย

1,573
1,706
685
1,800
1,404
4,151
-

997
426
720
1,800
1,404
5,530
9

ราคาตลาด
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ราคาตลาด
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน
ต้้นทุุนบวกกำำ�ไรส่่วนเพิ่่�ม
ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน

		ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษัทั ฯและกิิจการที่่�เกี่่ยวข้้
� องกััน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
          (หน่่วย : พัันบาท)
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 9)
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 16)
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน)

1.

2562

2561

10,012

10,535

714

3,297

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริิษััทฯมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้แก่่กรรมการและ
ผู้้บริ
� ิหาร ดัังนี้้�								
(หน่่วย : พัันบาท)
2562
	ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
	ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน		
รวม

14,381
234
14,615

7. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสด
เงิินฝากธนาคาร
	ตั๋๋�วแลกเงิิน
รวม

2561
12,638
381
13,019
(หน่่วย : พัันบาท)

2562
130
72,671
72,801

2561
130
89,754
14,855
104,739
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เงิินฝากธนาคารมีีอัตรา
ั ดอกเบี้้ยร
� ะหว่่างร้้อยละ 0.37 ถึึง 1.40 ต่่อปีี (2561: ร้้อยละ 0.38 ถึึง
4.10 ต่่อปีี)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 บริิษััทฯมีีเงิินลงทุุนในตั๋๋�วแลกเงิินมููลค่่า 14.86 ล้้านบาท ซึ่่�งลงทุุนผ่่านบริิษััทหลัักทรััพย์์
แห่่งหนึ่่ง� ตั๋๋ว� แลกเงิินนี้้อ� อกโดยบริิษัทั ลีีซ อิิท จำำ�กััด (มหาชน) (กิิจการที่่�เกี่่ยวข้้
� องกััน) และครบกำำ�หนด 3 เดืือนในวัันที่่� 28
มีีนาคม 2562 ในระหว่่างปีี 2562 บริิษัทั ฯมีีดอกเบี้้ย� รัับจากตั๋๋ว� แลกเงิินคิิดเป็็นจำำ�นวน 0.67 ล้้านบาท (2561: 0.23 ล้้านบาท)

8. เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯมีีเงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีอายุุเกิิน 3 เดืือน เป็็นจำำ�นวน 1.0 ล้้านบาท (2561: 0.9 ล้้าน
บาท) โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.90 - 1.00 ต่่อปีี (2561: ร้้อยละ 0.90 - 1.00 ต่่อปีี)

9.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่�น่
(หน่่วย : พัันบาท)
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6 และ 21)
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		ค้้างชำำ�ระ
			 ไม่่เกิิน 3 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 21)
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
		ค้้างชำำ�ระ
			 ไม่่เกิิน 3 เดืือน
			 3 - 6 เดืือน
			 6 - 12 เดืือน
			มากกว่่า 12 เดืือน
		 รวม
		 หััก : ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
รวมลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน, สุุทธิิ
รวมลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น		
รายได้้ค้้างรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6 และ 21)
	รายได้้ค้้างรัับจากกิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 21)
	ลููกหนี้้�เงิินประกัันผลงาน (หมายเหตุุ 21)
เงิินทดรองจ่่าย
	อื่่�นๆ
รวมลููกหนี้้�อื่่�น
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ

098

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2562

2561

6,770

7,487

532
7,302

107
7,594

14,087

12,684

3,838
214
605
18,744
(819)
17,925
25,227

1,554
604
686
15,528
(837)
14,691
22,285

2,710
21,095
7,291
10
42
31,148
56,375

2,941
8,276
6,009
102
164
17,492
39,777

10. สิินค้้าคงเหลืือ

(หน่่วย : พัันบาท)
ราคาทุุน
2562
737
49
786

รายการปรัับลดราคาทุุน
ให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ
2561
2562
2561
(601)
750
(618)
80
(601)
830
(618)

สิินค้้าคงเหลืือ-สุุทธิิ

2562
2561
119
149
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
49
80
งานระหว่่างทำำ�
168
229
รวม
ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน บริิษััทฯบัันทึึกการปรัับลดราคาทุุนของสิินค้้าคงเหลืือให้้เป็็นมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับจำำ�นวน 0.025
ล้้านบาท (2561: 0.029 ล้้านบาท) และมีีการกลัับรายการปรัับลดมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือจำำ�นวน 0.008 ล้้านบาท
(2561: 0.017 ล้้านบาท) โดยนำำ�ไปหัักจากมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือที่่�รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในระหว่่างปีี

11. ต้้นทุุนบริิการรอตััดจ่่าย

(หน่่วย : พัันบาท)

	มููลค่่าตามบััญชีีต้้นปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
มููลค่่าตามบััญชีีปลายปีี

2562

2561

4,118
35,073
(24,549)
14,642

85
21,677
(17,644)
4,118

12. เงิินฝากธนาคารที่่มีี� ภาระค้ำำ��ประกััน

31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกัันมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 • เงิินฝากประจำำ� 12 เดืือน จำำ�นวน 6.0 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทฯได้้นำำ�ไปค้ำำ��ประกัันวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคาร
ที่่�บริิษััทฯได้้รัับจำำ�นวน 5.0 ล้้านบาท และวงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกัันธนาคารจำำ�นวน 20.0 ล้้านบาท
		 • เงิินฝากประจำำ� 6 เดืือน จำำ�นวน 0.5 ล้้านบาท และเงิินฝากออมทรััพย์์จำ�ำ นวน 5.0 ล้้านบาท ซึ่่ง� บริิษัทั ฯได้้นำำ�ไป
ค้ำำ�� ประกัันการออกหนัังสืือค้ำำ�� ประกัันที่่ธ� นาคารออกในนามบริิษัทั ฯ

13. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน
ราคาทุุน
1 มกราคม 2561
	ซื้้�อเพิ่่�ม
	จำำ�หน่่าย
	ตััดจำำ�หน่่าย
31 ธัันวาคม 2561
	ซื้้�อเพิ่่�ม
31 ธัันวาคม 2562

41,074
41,074
41,074

(หน่่วย : พัันบาท)
อุุปกรณ์์
ส่่วน
สำำ�นัักงานและ
ปรัับปรุุง อุุปกรณ์์
อาคาร อาคาร คอมพิิวเตอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่ง ยานพาหนะ
10,000
10,000
10,000

15,202
15,202
15,202

21,515
962
(903)
(106)
21,468
930
22,398

9,520
134
(1,046)
(77)
8,531
109
8,640

8,660
8,660
8,660

รวม
105,971
1,096
(1,949)
(183)
104,935
1,039
105,974
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(หน่่วย : พัันบาท)
อุุปกรณ์์
ส่่วน
ปรัับปรุุง อุุปกรณ์์ สำำ�นัักงานและ
ที่่�ดิิน อาคาร อาคาร คอมพิิวเตอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่ง ยานพาหนะ รวม
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
- 8,918 13,343
214
	ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
- 500
	ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับ
		ส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
	ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับ
		ส่่วนที่่�ตััดจำำ�หน่่าย
31 ธัันวาคม 2561
- 9,418 13,557
213
	ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
- 500
31 ธัันวาคม 2562
- 9,918 13,770
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
1,645
31 ธัันวาคม 2561
41,074 582
82
1,432
31 ธัันวาคม 2562
41,074
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
2561 (จำำ�นวนทั้้�งหมดรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร)
2562 (จำำ�นวนทั้้�งหมดรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร)

20,217
913

8,454
537

5,772 56,704
603 2,767

(903)

(1,041)

- (1,944)

(106)
20,121
783
20,904

(76)
7,874
333
8,207

- (182)
6,375 57,345
600 2,429
6,975 59,774

1,347
1,494

657
433

2,285 47,590
1,685 46,200
2,767
2,429

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯมีียานพาหนะซึ่่�งได้้มาภายใต้้สััญญาเช่่าทางการเงิิน โดยมีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
เป็็นจำำ�นวนประมาณ 1.7 ล้้านบาท (2561: 2.3 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ฯมีีอุปุ กรณ์์จำ�ำ นวนหนึ่่ง� ซึ่่ง� ตััดค่่าเสื่่อ� มราคาหมดแล้้วแต่่ยังั ใช้้งานอยู่่� มููลค่่าตามบัญ
ั ชีี
ก่่อนหัักค่่าเสื่่อ� มราคาสะสมของสิินทรััพย์์ดังั กล่่าวมีจำี �ำ นวนเงิินประมาณ 45.5 ล้้านบาท (2561: 39.7 ล้้านบาท)

14. สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
คอมพิิวเตอร์์
ซอฟต์์แวร์์
ราคาทุุน
1 มกราคม 2561
	ซื้้�อเพิ่่�ม
	จำำ�หน่่าย
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2561
	ซื้้�อเพิ่่�ม
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
1 มกราคม 2561
	ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
	ตััดจำำ�หน่่าย
31 ธัันวาคม 2561
	ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
�ปี 2562
0100 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

หลัักสููตรอบรม
ออนไลน์์

(หน่่วย : พัันบาท)
หลัักสููตรอบรม
ออนไลน์์และซอฟต์์แวร์์
ระหว่่างพััฒนา
รวม

24,540
76
(3,892)
20,724
106
20,830

690
1,565
2,255
299
2,554

999
1,516
(1,565)
950
9,837
(299)
10,488

26,229
1,592
(3,892)
23,929
9,943
33,872

21,330
3,217
(3,892)
20,655
56
20,711

58
408
466
788
1,254

-

21,388
3,625
(3,892)
21,121
844
21,965

คอมพิิวเตอร์์
ซอฟต์์แวร์์

(หน่่วย : พัันบาท)
หลัักสููตรอบรม
หลัักสููตรอบรม ออนไลน์์และซอฟต์์แวร์์
ระหว่่างพััฒนา
รวม
ออนไลน์์

มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2561
2,808
950
69
1,789
31 ธัันวาคม 2562
11,907
10,488
119
1,300
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
2561
3,625
2562
844
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯมีีซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์จำำ�นวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดจำำ�หน่่ายหมดแล้้วแต่่ยัังใช้้งานอยู่่� ราคา
ทุุนของซอฟท์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ดัังกล่่าวมีีจำำ�นวนเงิินประมาณ 20.6 ล้้านบาท (2561: 20.3 ล้้านบาท)

15. ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
ปีี 2558
ปีี 2559
ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
รวม

(หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

2,970
3,868
3,191
3,456
13,485

4,227
2,970
3,868
3,190
14,255

บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอคืืนภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่ายข้้างต้้นจากกรมสรรพากร อย่่างไรก็็ตาม มููลค่่าที่่�จะได้้รัับคืืน
ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการตรวจสอบภาษีีโดยเจ้้าหน้้าที่่�กรมสรรพากร ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายบริิหารเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ จะได้้รัับคืืนเงิินภาษีีดัังกล่่าว
ทั้้ง� จำำ�นวนในอนาคต
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้รัับคืนื ภาษีีเงิินได้้หััก ณ ที่่จ่� าย
่ ของปีี 2558 จำำ�นวน 3.7 ล้้านบาท และตััดจำำ�หน่่ายภาษีีเงิินได้้ถููกหััก
่ ว่ นที่่เ� หลืือของปีี 2558 เป็็นจำำ�นวน 0.5 ล้้านบาท
ณ ที่่จ่� ายส่

16. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (หมายเหตุุ 6)
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

(หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

705
10,198
9
7,158
18,070

3,297
3,932
8,726
15,955

17. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน

(หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
1,188
หััก : ดอกเบี้้�ยรอการตััดจำำ�หน่่าย
(98)
รวม
1,090
(375)
หััก : ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี 715

1,620
(177)
1,443
(353)
1,090
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	บริิษััทฯได้้ทำำ�สััญญาเช่่าการเงิินกัับบริิษััทลีีสซิ่่�งเพื่่�อเช่่ายานพาหนะใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกิิจการโดยมีีกำำ�หนด
การชำำ�ระค่่าเช่่าเป็็นรายเดืือน อายุุของสััญญามีีระยะเวลาโดยเฉลี่่�ยประมาณ 5 ปีี
	บริิษััทฯมีีภาระผููกพัันที่่�จะต้้องจ่่ายค่่าเช่่าขั้้�นต่ำำ��ตามสััญญาเช่่าการเงิินดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ไม่่เกิิน 1 ปีี
1-4 ปีี
รวม
432
ผลรวมของจำำ�นวนเงิินขั้้�นตำำ�ที่่�ต้้องจ่่ายทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
1,188
756
(57)
ดอกเบี้้�ยตามสััญญาเช่่าการเงิินรอการตััดบััญชีี
(98)
(41)
375
มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
1,090
715

ผลรวมของจำำ�นวนเงิินขั้้�นตำำ�ที่่�ต้้องจ่่ายทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า
ดอกเบี้้�ยตามสััญญาเช่่าการเงิินรอการตััดบััญชีี
มููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาเช่่า

(หน่่วย : พัันบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
1-4 ปีี
รวม
ไม่่เกิิน 1 ปีี
1,620
1,188
432
(177)
(98)
(79)
1,443
1,090
353

18. สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

	จำำ� นวนเงิิ น สำำ � รองผลประโยชน์์ ร ะยะยาวของพนัั ก งานซึ่่� ง เป็็ น เงิิ น ชดเชยพนัั ก งานเมื่่� อ ออกจากงาน ณ วัั น ที่่�
31 ธัั นวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้้ดัั ง นี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน :
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ต้้นทุุนบริิการในอดีีตจากการเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย :
	ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้้านประชากรศาสตร์์
		ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
	ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

2562

2561

6,913

6,346

783
225
1,484

708
132
-

(3,255)
6,150

(891)
44
2,074
(1,500)
6,913

	บริิษััทฯคาดว่่าไม่่มีีการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้้างหน้้า (2561: ไม่่มีี)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานของ
บริิษััทฯประมาณ 10 ปีี (2561: 10 ปีี)

�ปี 2562
0102 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

	สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต (ขึ้้�นกัับช่่วงอายุุ)
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

2562
(ร้้อยละต่่อปีี)

2561
(ร้้อยละต่่อปีี)

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

	ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 สรุุปได้้ดัังนี้้�
31 ธัันวาคม 2562
เคลื่่�อนไหวเพิ่่�มขึ้้�น ผลกระทบต่่อสำำ�รอง เคลื่่�อนไหวลดลง ผลกระทบต่่อสำำ�รอง

(ร้้อยละ)
1
อััตราคิิดลด
1
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน 10

(พัันบาท)
(715)
784
(370)

(ร้้อยละ)
1
1
10

(พัันบาท)
805
(712)
409

31 ธัันวาคม 2561
เคลื่่�อนไหวเพิ่่�มขึ้้�น ผลกระทบต่่อสำำ�รอง เคลื่่�อนไหวลดลง ผลกระทบต่่อสำำ�รอง

(ร้้อยละ)

(พัันบาท)

(ร้้อยละ)

(พัันบาท)

1
1
10

(548)
531
(289)

1
1
10

618
(484)
319

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

เมื่่อ� วัันที่่� 5 เมษายน 2562 พระราชบััญญััติคุ้้ิ ม� ครองแรงงาน (ฉบัับที่่� 7) พ.ศ. 2562 ได้้ประกาศลงในราชกิิจจานุุเบกษา
ซึ่่� ง ได้้กำำ� หนดอัั ตราค่่ าช ดเชยเพิ่่� ม เติิ ม กรณีี น ายจ้้างเลิิ ก จ้้าง สำำ� หรัั บลูู กจ้้างซึ่่� ง ทำำ� งานติิ ด ต่่ อ กัั น ครบ 20 ปีี
ขึ้้น� ไปให้้มีีสิทิ ธิิได้้รัับค่าช
่ ดเชยไม่่น้้อยกว่่าค่าจ้้า
่ งอััตราสุดุ ท้้าย 400 วััน กฎหมายดัังกล่่าวมีผี ลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 5 พฤษภาคม
2562 เป็็นต้้นไป การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวถืือเป็็น การแก้้ไขโครงการสำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน และมีี
ผลกระทบให้้บริิษัทั ฯมีีหนี้้สิ� นิ สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้น� 1.5 ล้้านบาท บริิษัทั ฯบัันทึึกผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวโดยรัับรู้ต้�้ น้ ทุุนบริิการในอดีีตเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทันั ทีีในงบกำำ�ไรขาดทุุนของปีีปัจั จุุบันั

19. สำำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้้บทบััญญััติขิ องมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติบริ
ิ ษัิ ทั มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษัทั ฯต้้องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิ
ประจำำ�ปีีส่ว่ นหนึ่่ง� ไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี หัักด้้วยยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่า
ทุุนสำำ�รองนี้้จ� ะมีีจำ�ำ นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน สำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำ�ำ ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้	
ในปััจจุุบันั บริิษัทั ฯได้้จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายไว้้ครบถ้้วนแล้้ว
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20. รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
20.1 การจำำ�แนกรายได้้

ประเภทของสิินค้้าหรืือบริิการ
	รายได้้จากการขาย
	รายได้้จากการจััดนิิทรรศการและสััมมนา
	รายได้้จากการให้้บริิการ
รวมรายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า
จัังหวะเวลาในการรัับรู้้�รายได้้
รัับรู้้�รายได้้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่่�ง
รัับรู้้�รายได้้ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�ง
รวมรายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า

(หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

3,166
79,148
82,113
164,427

3,131
58,331
74,202
135,664

135,981
28,446
164,427

118,241
17,423
135,664

		20.2 รายได้้ที่รั�่ บั รู้้�ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับยอดคงเหลืือตามสััญญา

(หน่่วย : พัันบาท)

	รายได้้ที่่�รัับรู้้�ที่่�เคยรวมอยู่่�ในยอดยกมาของหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา

2562

2561

230

828

20.3 รายได้้ที่ค�่ าดว่่าจะรัับรู้้�สำำ�หรัับภาระที่่ยั� งั ปฏิิบัติั ไิ ม่่เสร็็จสิ้้น�
		ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ฯคาดว่่าจะมีีรายได้้ที่่�รับรู้
ั ใ�้ นอนาคตสำำ�หรัับภาระที่่ยั� งั ปฏิิบัติั ไิ ม่่เสร็็จสิ้้น� ของสััญญา
ที่่ทำ� �ำ กัับลููกค้้าจำำ�นวน 29.1 ล้้านบาท (2561: 3.9 ล้้านบาท)

21. ยอดคงเหลืือของสััญญา
31 ธัันวาคม
2562
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา (หมายเหตุุ 9)
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา

56,323
206

(หน่่วย : พัันบาท)
31 ธัันวาคม
2561
39,511
281

22. ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ

รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่สำ� �ำ คััญดัังต่่อไปนี้้�

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ต้้นทุุนขาย สื่่�อโฆษณาและบริิการ
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าที่่�ปรึึกษาและค่่าบริิหารจ่่าย
�ปี 2562
0104 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2562

2561

52
87
3
3

46
64
6
2

23. ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้ของบริิษััทฯสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน:
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี:
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิดผลแตกต่่างชั่่�วคราวและ
การกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

(หน่่วย : พัันบาท)

2562

2561

-

-

1,753
1,753

920
920

	รายการกระทบยอดระหว่่างกำำ�ไรทางบััญชีีกัับค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ มีีดัังนี้้�
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
อััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลคููณอััตราภาษีี
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
กลัับรายการสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อน
ผลกระทบทางภาษีีสำำ�หรัับ :
	ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้าม
	ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสิิทธิิหัักได้้เพิ่่�มขึ้้�น
รวม
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

(หน่่วย : พัันบาท)
2562

2561

3,081
ร้้อยละ 20
616
1,001

4,320
ร้้อยละ 20
864
32
-

329
(193)
136
1,753

225
(201)
24
920

	จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่ยวข้้
� องกัับส่ว่ นประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 และ 2561 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกิิดจาก:
	ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกััยภััย

2562

2561

-

(245)

	ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
	ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าสิินค้้าคงเหลืือ
	สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
	ผลขาดทุุนทางภาษีี
รวม

(หน่่วย : พัันบาท)

2562

2561

164
123
1,230
1,090
2,607

167
120
1,383
2,690
4,360
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24. การส่่งเสริิมการลงทุุน

บริิษััทฯได้้รัับสิิทธิิพิิเศษทางภาษีีจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับกิิจการซอฟต์์แวร์์ ประเภท Enterprise
software, Digital content และ Embedded Software ตามบััตรส่่งเสริิมการลงทุุนเลขที่่� 2911(7)/2555 เมื่่�อวัันที่่� 20
ธัันวาคม 2555 ภายใต้เ้ งื่่อ� นไขที่่กำ� �ำ หนดบางประการ บริิษัทั ฯได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์โดยได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติบุิ คุ คลสำำ�หรัับ
กำำ�ไรที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมเป็็นระยะเวลา 8 ปีีนับั แต่่วันั ที่่เ� ริ่่มมี
� ราย
ี ได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
(วัันที่่� 8 ตุุลาคม 2556)
ในระหว่่างปีี 2562 บริิษััทฯมีีรายได้้จากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนเป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.1 ล้้านบาท (2561:
0.2 ล้้านบาท)

25. กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทฯ (ไม่่รวมกำ�ำ ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น)
ด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่ยถ่
� ว่ งน้ำำ�� หนัักของหุ้้น� สามััญที่่อ� อกอยู่่�ในระหว่่างปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้น� ขั้้น� พื้้�นฐานแสดงการคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี (พัันบาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (พัันหุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท/ หุ้้�น)

26. ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน

2562

2561

1,328
466,000
0.003

3,400
466,000
0.007

	ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�นำ�ำ เสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของบริิษััทฯที่่�ผู้�้มีีอำ�ำ นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการ
ดำำ�เนิินงานได้้รัับและสอบทานอย่่างสม่ำำ�� เสมอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กัับส่ว่ นงานและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของส่่วนงาน
เพื่่�อวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการบริิหารงาน บริิษัทั ฯจััดโครงสร้้างองค์์กรเป็็นหน่่วยธุรกิ
ุ จิ ตามประเภทของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ
บริิษัทั ฯมีีส่ว่ นงานที่่ราย
� งานทั้้ง� สิ้้น� 3 ส่่วนงาน ดัังนี้้�
		 •	สื่่�อและคอนเทนต์์
		 •	จััดนิิทรรศการ
		 •	บริิการดิิจิิทััล
ในระหว่่างปีี บริิษััทฯไม่่มีีการรวมส่่วนงานดำำ�เนิินงานเป็็นส่่วนงานที่่�รายงานข้้างต้้น
ผู้้�มีีอำ�ำ นาจตััดสิินใจสููงสุุดสอบทานผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจแยกจากกัันเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการ
ตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการจััดสรรทรััพยากรและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน บริิษััทฯประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของส่่วนงาน
โดยพิิจารณาจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานและสิินทรััพย์์รวมซึ่่ง� วััดมููลค่่าโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกับที่่
ั ใ� ช้้ในการวััดกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานและสิินทรััพย์์รวมในงบการเงิิน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯบริิหารงานด้้านการจััดหาเงิิน
(ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน และรายได้้ทางการเงิิน) และภาษีีเงิินได้้ของบริิษััทฯโดยไม่่มีีการปัันส่่วนให้้
แต่่ละส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
การบัันทึึกบััญชีีสำ�ำ หรัับรายการระหว่่างส่่วนงานที่่�รายงานเป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับการบัันทึึกบััญชีีสำ�ำ หรัับรายการ
ธุุรกิจิ กัับบุคุ คลภายนอก

�ปี 2562
0106 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลรายได้้และกำำ�ไรของส่่วนงานของบริิษัทั ฯสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 มีีดังั ต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สื่่�อและ
การตััดบััญชีี
คอนเทนต์์ จััดนิิทรรศการ บริิการดิิจิิทััล รวมส่่วนงาน รายการระหว่่างกััน

รายได้้
	รายได้้จากลููกค้้าภายนอก
	รายได้้ระหว่่างส่่วนงาน
รวมรายได้้
ผลการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ของส่่วนงาน
	ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
	รายได้้อื่่�น
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

รวม

39,081
39,081

73,778
73,778

51,568
51,568

164,427
164,427

-

164,427
164,427

1,549

(606)

725

1,668

-

1,668
(117)
1,530
3,081
(1,753)
1,328
(หน่่วย : พัันบาท)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
สื่่�อและ
การตััดบััญชีี
คอนเทนต์์ จััดนิิทรรศการ บริิการดิิจิิทััล รวมส่่วนงาน รายการระหว่่างกััน

รายได้้
	รายได้้จากลููกค้้าภายนอก
	รายได้้ระหว่่างส่่วนงาน
รวมรายได้้
ผลการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ของส่่วนงาน
	ค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิิน
	รายได้้อื่่�น
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

รวม

36,185
36,185

54,282
54,282

45,197
45,197

135,664
135,664

-

135,664
135,664

3,022

(2,214)

2,433

3,241

-

3,241
(140)
1,219
4,320
(920)
3,400

	บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียวคืือ ประเทศไทย ดัังนั้้�นรายได้้และสิินทรััพย์์ที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินจึึงถืือ
เป็็นการรายงานตามเขตภููมิิศาสตร์แ์ ล้้ว
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯมีีรายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำ�ำ นวน 4 ราย เป็็นจำำ�นวน 8 ล้้านบาท 8 ล้้านบาท 8 ล้้านบาท และ
7 ล้้านบาท ซึ่่� ง มาจากส่่ ว นงานบริิ ก ารดิิ จิิ ทัั ล ส่่ ว นงานจัั ด นิิ ท รรศการ และส่่ ว นงานสื่่� อ และคอนเทนต์์ (2561:
รายได้้จากลููกค้้ารายใหญ่่จำ�ำ นวน 4 ราย เป็็นจำำ�นวน 9 ล้้านบาท 8 ล้้านบาท 8 ล้้านบาท และ 7 ล้้านบาท ซึ่่ง� มาจากส่่วนงาน
บริิการดิิจิิทััล ส่่วนงานจััดนิิทรรศการ และส่่วนงานสื่่�อและคอนแทนต์์)

27. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษัทั ฯและพนัักงานบริิษัทั ฯได้้ร่่วมกันั จััดตั้้ง� กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพขึ้้น� ตามพระราชบััญญััติกิ องทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ พ.ศ.
2530 โดยบริิษััทฯและพนัักงานจะจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตราร้้อยละ 3 และร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน
เงิินกองทุุนและผลประโยชน์์จะจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่อ� พนัักงานนั้้น� ออกจากงานตามระเบีียบว่าด้้วย
่ กองทุุนของบริิษัทั ฯ
ในระหว่่างปีี 2562 บริิษัทั ฯจ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนดัังกล่่าวจำ�ำ นวน 1.2 ล้้านบาท (2561: 1.1 ล้้านบาท)
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28. ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาบริิการ

บริิษัทั ฯได้้ทำำ�สััญญาเช่่าดำ�ำ เนิินงานที่่เ� กี่่ยวข้้
� องกัับการเช่่าพื้้น� ที่่อ� าคารคลัังสิินค้้า ยานพาหนะและสััญญาบริิการ อายุุของ
สััญญามีีระยะเวลาตั้้�งแต่่ 1 - 5 ปีี และสััญญาดัังกล่่าวเป็็นสััญญาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 บริิษััทฯมีีจำ�ำ นวนเงิินขั้้�นต่ำำ�� ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญาเช่่า
ดำำ�เนิินงานที่่บ� อกเลิิกไม่่ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
จ่่ายชำำ�ระ
ภายใน 1 ปีี
	มากกว่่า 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี

2562

2561

9.3
0.3

5.0
1.2

29. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
29.1 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
		เครื่่อ� งมืือทางการเงิินที่่สำ� �ำ คััญของบริิษัทั ฯตามที่่�นิยาม
ิ อยู่่�ในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 107 “การแสดงรายการและ
การเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน” ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่่� น� เงิินฝากธนาคารที่่�มีภี าระค้ำำ�� ประกััน เจ้้าหนี้้ก� ารค้้าและเจ้้าหนี้้อื่่� น� หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าการเงิิน
บริิษัทั ฯมีีความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ยวข้้
� องกัับเครื่่อ� งมืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งดัังนี้้�
		ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ
		บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่ย� งด้้านการให้้สิินเชื่่อ� ที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่่� น� ฝ่่ายบริหิ ารควบคุุมความเสี่่ย� งนี้้�
โดยการกำำ�หนดให้้มีีนโยบายและวิิธีกี ารในการควบคุุมสิินเชื่่อ� ที่่เ� หมาะสม ดัังนั้้น� บริิษัทั ฯจึึงไม่่คาดว่่าจะได้้รัับความเสีียหายที่่�
เป็็นสาระสำำ�คััญจากการให้้สิินเชื่่อ� นอกจากนี้้ก� ารให้้สิินเชื่่อ� ของบริิษัทั ฯไม่่มีกี ารกระจุุกตััว เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯมีีฐานของลููกค้้าที่่�
หลากหลายและมีีอยู่่�จำ�ำ นวนมากราย จำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�บริิษััทฯอาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สิินเชื่่�อคืือมููลค่่าตามบััญชีีของ
ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่่� น� ที่่แ� สดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
		ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
		บริิษัทั ฯมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่สำ� ำ�คััญอัันเกี่่ยว
� เนื่่�องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีดี อกเบี้้�ย อย่่างไรก็็ตาม
เนื่่�องจากสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาด หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยของบริิษััทฯจึึงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
		 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ทางการเงิินที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถแยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนด หรืือ วัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�
มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงตาม อััตราดอกเบี้้�ย ที่่�แท้้จริิง
ภายใน 1 ปีี 1-5 ปีี ราคาตลาด
(ร้้อยละต่่อปีี)
สิินทรััพย์ท์ างการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
72.7
0.37 - 1.40
0.1
1.0
เงิินลงทุุนชั่่ว� คราว
0.90 - 1.00
	ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่่� น�
56.4
เงิินฝากธนาคารที่่�มีภี าระคำำ�ประกััน 6.5
5.0
0.38 - 1.00
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้ก� ารค้้าและเจ้้าหนี้้อื่่� น�
หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน
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0.4

0.7

-

18.1
-

6.17

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561
ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลงตาม อััตราดอกเบี้้�ย ที่่�แท้้จริิง
ภายใน 1 ปีี 1-5 ปีี ราคาตลาด
(ร้้อยละต่่อปีี)
สิินทรััพย์ท์ างการเงิิน
0.38 - 4.10
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
0.1
104.6
0.90 - 1.00
0.9
เงิินลงทุุนชั่่ว� คราว
	ลููกหนี้้ก� ารค้้าและลููกหนี้้อื่่� น�
39.8
0.38 - 1.00
6.5
เงิินฝากธนาคารที่่�มีภี าระคำำ�ประกััน
5.0
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้ก� ารค้้าและเจ้้าหนี้้อื่่� น�
หนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน

0.3

1.1

-

16.0
-

6.17

		ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
		บริิษััทฯพิิจารณาว่่าไม่่มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ เนื่่�องจากธุุรกรรมที่่�เป็็นเงิินตรา
ต่่างประเทศมีีจำ�ำ นวนน้้อยและไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญต่่องบการเงิิน จึึงไม่่ได้้มีีการพิิจารณาทำำ�สััญญา ซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า
29.2 มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
		เนื่่อ� งจากเครื่่อ� งมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั ฯจััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้น� หรืือมีีอัตรา
ั ดอกเบี้้ย� ใกล้้เคีียงกัับอัตรา
ั
ดอกเบี้้�ยในตลาด บริิษััทฯจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิิน

30. การบริิหารจััดการทุุน

วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำ�ำ คััญของบริิษััทฯคืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทุุนที่่�เหมาะสมเพื่่�อสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯและเสริิมสร้้างมููลค่่าการถืือหุ้้น� ให้้กัับผู้้ถื� อื หุ้้น� โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั ฯมีีอัตรา
ั
ส่่วนหนี้้สิ� นิ ต่่อทุุนเท่่ากับั 0.13:1 (2561: 0.13:1)

31. การอนุุมััติิงบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการบริิษััทฯเมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
For the year ending of December 31

(Unit: Million Baht)

The Company
2559
2558
2019
2018
2017
Financial Position
• Current Assets
• Total Assets
• Current Liabilities
• Total Liabilities
• Shareholders’ Equity
• Registered and Paid-up Capital

148.80
234.72
21.05
27.92
206.81
116.50

152.01
232.72
019.23
027.24
205.48
116.50

Operating Performance
• Total Revenue
• Revenue from sales and services
• Cost of sales and services
• Gross Profit
• Profit before Income Tax
• Profit for the year
• Total comprehensive income for the year

165.96
164.43
118.47
45.95
003.08
1.33
1.33

136.88
162.68
135.66
161.27
94.37
121.05
041.29
40.22
0 4.32
2.77
003.40		 2.16
002.42
2.06

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

027.95
1.93
0.80
1.37
0.64
7.07
0.13

030.44
3.26
2.48
1.92
1.66
7.90
0.13

Data per share (Baht)
• Earnings per share(Baht)
• No. of shares-Issued and paid up (share: Million)
• Book Value per share (Baht)
• Par value per share (Baht)
• Dividend per share (Baht)

0.003
466.00
0.44
0.25
-

0.007		 0.005
466.00
466.00
0.44		 0.44
0.25
0.25
-		
-

�ปี 2562
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150.48
232.38
021.53
029.32
203.06
116.50

024.94
1.76
1.32
1.24
1.07
6.99
0.14

General Information
Company
Address
Type of Business

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
3 categories as
Media and Content
Exposition, Event and Integrated Marketing Communication
Digital Service
Company Registered Number:
0107553000051
Telephone no.:
+66 (0) 2642 3400
Fax no.:
+66 (0) 2641 2331
Website:
www.arip.co.th, www.aripplc.com
E-mail address
tarip@arip.co.th
Registered Capital:
116,500,000 Baht
Paid-up Capital:
116,500,000 Baht
Par Value:
0.25 Baht
Type and Amount of Outstanding Shares: Ordinary share 466,000,000 Shares

Other Relevant Information
Share Registrar

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

Auditor

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

Investor Relation

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

Mr. Thanit Klaewdetsri
Miss Pornpavee Sahawathanapong
Miss Chanika Kitrattanakan
tarip@arip.co.th
ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

0111

Vision, Mission and Business Goals
Vision

The Company is a leader in digital creative content; providing constructive and reliable content for
businesses, as well as being business-influencing media that impacts on consumers and efficient reaches to
the target group. There are offering total solutions and customer-centric marketing communication consultancy
services which equipped with innovative technology and up-to-date marketing 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.
• Providing integrated marketing communication services to ensure the highest satisfaction for targeted
customers with enhanced efficiency and utmost professionalism.
• Evolving digital tools to cope with digital transformation and the changes through information
technology innovation.

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, including knowledge
contents to develop human resources in the organization, 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 penetrating
the new generation and touching the targets 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.
�ปี 2562
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	 4. Digital Tool Advancement
		 ARIP has shifted its clear focus to generating greater development of computerized software programs
served as communication platforms, tools and applications in the field of human resources development and
HR management for enterprise to cope with rapid changes and digital disruptions. The Company also creates
innovative marketing communication services and solutions that enable communication to succeed and
be measured precisely for marketing with the most efficient two-way communication approach, considered
an integral part of our media development strategies evolved to promote the achievement of business
marketing communication.
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Nature of Business

The Company’s core businesses can be divided into 3 categories as follows:

1. Printed Media and Content

The Company creates sells and distributes
advertising spaces and services on traditional media,
digital media, and online social media in the fields of
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 in-depth
analysis on the economy, business, management
strategy, administration, marketing and even business
trend updates. It also includes in-depth interviews of
successful executives to allow readers to get in touch
with some useful business strategies and industrial
trends. Most importantly, these articles share some
very useful case studies which readers can apply to
their business in order to uplift their capacity.
Target Group: Readers - Seniors and middle-level
executives in area of management, marketing and
corporate strategy.
		
Advertisers - corporate clients, who aim
to strengthen 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
compiles business information of the Registered
Companies in Thailand in order to list the Top 1,000
companies 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: Readers - Seniors and middle-level
executives in area of management, marketing and
corporate strategy.			
�ปี 2562
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Advertisers - Corporate clients, who aim
to strengthen their images, brands as well as their
products/services to the target readers.
Source of revenue: Main revenue comes from
advertising fee and magazine distribution.
		 • ‘Business+ Universities’ is a compilation of
information of every public and private academic
institution nationwide and even shares executive’s
views and visions through in-depth interviews for
students and parents who are still seeking for the right
university before applying and enrolling to fulfill
their education ambition.
Target Group: Readers - such as students, parents
seeking for useful information to study and consider
about universities, including education advisors and
teachers who would use to guide students in their study.
			
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 of Thailand’s insurance industry and in-depth
interviews on the visions of the management of leading
insurance companies, in order to inspire the readers
awareness of the importance of life and non-life
insurances and they are able to choose the best
product for themselves and their family members.
Target Group: Readers - such as people who are
interested in seeking information regarding insurance
as the guideline to choose the insurance policies for
themselves and their family and people who are
seeking the guideline to reduce health care
expenditures and financial risks.

			
Advertisers - Clients include life insurance companies, non-life insurance companies,
clinics and hospital and financial institution.
Source of revenue: Main revenue comes from
advertising fee and book distribution.
1.1.3 Seminars and Awarding Events
		 • Business+ also organizes seminars,
networking event with the objective to create awareness
in industry trend and/or interesting topics for our
readers. This activity is the good opportunity for 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’ (TOP AWARDS): Based on interviews and
presentations by executives from leading corporates,
the editor has been impressed by their visions and
strategies making their businesses successful, this
leads to the search of criteria for the selection of leading
corporates. With the cooperation from educational
institutions, the event ‘TOP AWARDS’ was started
since 2013, its objective is to select outstanding
corporates in terms of performance, Corporate Social
Responsibility and Environment, Good Corporate
Governance to achieve corporate sustainability.
Target Group: Corporates having best performance
and outstanding business operation in their industry.
Source of revenue: Revenue comes from event
sponsors.
		 • Awarding Event ‘THAILAND TOP SME
AWARDS’: Since the editor had an opportunity to
interview SME executives at the event of ‘TOP
AWARDS’, the awarding event was successful, the
editorial team has developed another awarding event
for SMEs with the objective to present the potential
and the achievements of these SME Businesses. Also,

the purpose of the awards is to honor the guidelines
for the management methods of those organizations
to be known to the public.
Target Group: SMEs having best performance and
outstanding business operation.
Source of revenue: Revenue comes from event
sponsors.
1.1.4 ELEADER
		 Online media publishes in-depth analysis in
regarding corporate information communication
technologies system, applications, digital solutions
and communication for enterprises. Into complete
digital media platform, we also report the Global News
& Trends of computing industries and digital media
technologies. ELEADER are offering content relevant
to digital technologies, such as Internet of Things
(IoT), AI, Big Data, Financial Digital Solutions, and
Cyber Security. The content is presented in articles,
analysis, and others via different channels.
		 • Website (www.theeleader.com)
		 • Facebook (www.facebook.com/eleaderfanpage)
Target group: Readers - ICT Executives in both
government sector and private sector who wish to keep
up to date with latest trends, breakdown information and
analysis on enterprise technologies 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, branding, promoting, or make PR of their
products or services 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 ICT Media
1.2.1 COMTODAY or techhub.in.th Originally starting
from the leading ICT magazine and then developing
into comprehensive digital media, website contents
are published in response to modern lifestyle where
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technology is deeply involved in human’s daily lives,
works, and business organizations that require
access to information and news at all times through
ARIP channels, such as:
		 • Website: www.techhub.in.th ICT and
consumer electronics knowledge source which has
operated for more than 10 years and there are more
than 300,000 website’s visitors each month.
		 • Facebook: techhub.arip Guaranteed more
than 200,000 followers
		 • Twitter: @techhub_arip compressing the
information for who love short and brief stories
		 • IG: techhub.arip
		 • Youtube: techhub is bank of VDO Reviews “IT
- HOW TO” that be recognized by its trustworthy and
reliability content.
Target group: Readers - Consumers who are
interested in technology, modern digital lifestyle such
as Notebook, Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber
Security, and in matters of advanced information
and applications for more effectively used, worthy
and secure.
			 Advertisers - Corporate and Organizations
who aim to promote their corporate image and/or
products and services via online media.
Source of revenue: Main Revenue comes from online
advertising fee, content marketing service as well as
other event utilizing our members/community.
1.2.2 COMMART www.commartthailand.com and
Facebook: commartthailand an online media of leading
ICT event and exhibition organized by the Company,
to be used as a channel for communication with
consumers to publicize the details of the event,
special promotions, highlights and relevant activities,
including the list of entrepreneurs, products and
services that will be presented at “COMMART”.
Target group: COMMART exhibitors and visitors
who are general public with interested in the event
information, details of ICT product offering and
promotions in COMMART.
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2.Conventions, Exhibition 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
starting from concept and theme formulation to seeking
appropriate venues, collecting target group information,
public relations and event management to accurately
fulfill the requirements of customers in the Digital Age
for both in government and private sector.
2.3 With our expertise and experience in content,
media and event management, the Company offers
integrated marketing services, starting from strategy
planning to detail execution, to ensure high quality of
results with customer satisfaction.
COMMART
Target group: Exhibitors are technology manufacturers,
ICT distribution companies, and SI (systems integrator)
companies (developer and distributors of computing
systems and solutions for clients: which have intention
to distribute their products or services, furthermore, to do
PR and market branding to the attendants who look for
technological products for personal and corporate use.
			
Visitors include the consumers who are
interested in technological products. There are
technological contents to be learned and explored
about the product specifications, so the visitors would
purchase various products at the event.
Source of revenue: Main sponsors and venue fee
contracts that allocation for exhibitors to distribute
products and arrange sales promotion activities, as
well organize various marketing activities within the
event.
CONVENTIONS, EXHIBITION AND INTEGRATED
MARKETING SERVICES (IMC)
Target group: Governmental or private entities which want
to promote their marketing activities through events,
exhibitions, meetings forum and conferences, etc.

Source of revenue: IMC services and event organizing
activities will be in the form of management fees.

3. Digital Services
3.1 Comprehensive Digital Marketing Servise
ARIP offer ‘Digital Marketing Service & Consultant’
providing full range of digital services to fulfill in
short-run and long-run term of enterprise marketing
communication demand, which providing as following
details: Online Marketing Strategy, Online Communication Strategy, Branding communication, Content
Marketing Strategy, Creative Content, Online Content
Management, Online Media Plan and Buying Media,
including achievement measurement, data analytic
and reports to contribute to the ongoing marketing
for the target group and aligned with the business
and enterprise needs.
Target group: Corporates or advertising agencies.
Source of revenue: Consultation fee, retainer fee,
management fee depend on customers’ requirement.

3.2 Multimedia e-Bookshelf
Being digital platform service for e-Book production,
collection and distribution using cloud technology,
where customers can store all file types; audio, video,
animation, accessed from mobile devices.
Target group: Educational institutions or corporates
wishing to manage data system and reduce the use
of printed documents.
Source of revenue: Subscription fee.
3.3 Enterprise Learning Platform
This service aims to serve corporates and
enterprises who focus on Human Resource
Development. Our service includes competencybased online training platform with rich media content,
using cloud technology. Our curriculum 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.

Revenue Structure
Type of Revenue

Y2019

Y2018

Y2017

MB

%

MB

%

MB

%

1. Media and Contents
2. Event Management
3. Digital Service
Total sales revenue
Other revenue

39.08
73.78
51.57
164.43

23.55
44.46
31.07
99.08

36.19
54.28
45.20
135.66

26.44
39.66
33.02
99.11

33.78
81.09
46.39
161.27

20.77
49.85
28.52
99.13

1.53

0.92

1.22

0.89

1.41

0.87

Total revenue

165.96

100.00

136.88 100.00

162.68

100.00
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ARIP’s Milestones
1989
2010
		
		
2012
		
2013
2015
		
		
		
		
2017
		
		
		
		
		

Established A.R. Information & Publication Co., Ltd.
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.
Obtained an investment promotion certificate from Thailand’s Board of Investment (BOI) under
software business category: Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software.
Launched “Thailand Top Company Award” Award to the outstanding company.
- Launched “Data Dive”, customer Behavior Analysis services which include collecting data,
data analytic and report.
- Launched social media: Facebook: techhub.arip (previous was aripFan), Twitter: @techhub
_arip (previous was ariptoday). To combine the power of ICT media covers all publishing
channels.
- 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.
- Launched “Thailand Top SME Award” for SMEs which the objective to present the potential of
their performances.
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SHAREHOLDING STRUCTURE
Top Ten Major shareholders as of 30 December 2019, at closing book dated:

Name of shareholder

No. of shares

% shareholding

206,338,000
93,432,000
12,500,000
8,096,600
6,700,000
4,229,300
3,200,000
2,438,300
2,000,000
1,930,000
125,135,800

44.28
20.05
2.68
1.74
1.44
0.91
0.69
0.52
0.43
0.41
26.85

466,000,000

100.00

1. Mr. Min Intanate
2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *
3. Mr. Chatrchai Songsaengcharoen
4. Mr. Narongchai Simaroj
5. Ms. Yuwadee Chompitak
6. Ms. Patchara Kiatnuntavimon
7. Mr. Satit Chiangthong
8. Ms. Nutlada Phrommee
9. Ms. Somjit Tharaamornrat
10. Ms. Anchalee Wanwittayapa
Other Shareholders
Total

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

Types of Shareholders – Share allotment by nationality
Shareholders by nationality
Thai Shareholders
Foreign Shareholders
Total

No. of Shareholders
1,496
3
1,499

No. of shares
371,893,000
94,107,000
466,000,000

% shareholding
79.81
20.19
100.00

* The Company’s regulation No.11 stipulates that “non-Thai shareholders are not allowed to hold the Company’s stake in
excess of 30% of total issued shares”

Dividend Policy

The Company has a policy to pay dividend of not less than 50 percent of net profit after taxation.
However, the payout ratio may be lowers if the Company plans to expand its operations.
In 2019, the Company doesn’t pay dividend because the Company has accumulated loss.
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Risk Factors
Presently, the Company has both internal and
external risk factors, directly and indirectly affecting the
Company’s business operation. However, the Company
has a risk assessment plan and risk management plan
for possible risks, other risks and uncertainty that are
not mentioned here shall be considered as insignificant
risks or unpredictable risks. The risk factors are as
following:

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 by continuously
supporting personnel competency development with
existence of advanced knowledge, and establishing
the organizational knowledge management system in
various formats such as the cognitive knowledge
database, the effective succession planning strategy
and the corporate coaching culture in order to be the
organization of learning (Learning Organization). ARIP
creates a good working environment, continuously
and motivate 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
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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 targeting online content for digital media and
focusing 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
companies, which are clients of the Company, still
prefer printed media, which 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 Risk 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 of a trade fair is a key factor
contributing to the success of an event. Through the
past 19 years, Commart has been continually held at
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
due to its location is in the center of Bangkok and the
convenient transportation with MRT. However, from
Y2019, QSNCC will be closed for renovation for at
least 3 years. We have selected Bangkok International
Trade & Exhibition Centre (BITEC) Bangna as a new
venue for the trade fair, where have adequate capacity
for a large number of booth staff and attendants. Also,
the public transportation is nearby BITEC Bangna for
the convenience of attendants. However, we are still
looking for another venue as an alternative plan to
prevent the potential risks.
Risk Management Plan: The Company has a risk
management plan and set up a committee to study
the risk and outline the strategy. According to the
change management plan, we have adapting the
event format by creating new digital pavilion zone and
selecting new public relation plans to reach out to
prospective attendants.
1.6 Risk 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.
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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.
1.7 Risk from the Personal data Protection Act
		 At present, the Personal Data Protection Act
is in consideration. The main content is similar to the
General Data Protection Regulation (GDPR) which
affects many services of the Company, such as data
service on the website, and e-mail delivery which
offers data or invitations to seminars. The law requires
the Company to inform the data owners of the recorded
data and to obtain their consent.
Risk management plan: The Company has carefully
studied the Personal Data Protection Act and identified
the potential impact. In this regard, we have also set
the action plan in response to the said bill to ensure
the continuity of business.
1.8 Risk from data vulnerability
		The data of customers, corporate financial
status, and other data are significant for the Company’s
business operation. However, the database of
organizations around the world, including important
data of companies, can be accessed without
authorization. Therefore, the Company’s data could
be threatened from outside which possibly affects
the Company’s operations.
Risk management plan: The Company manages
the risk of data vulnerability by installing the protection
system against unauthorized access. It sets
the regulations for important data access among
employees to ensure the safety of data.
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2. Indirect Risk Factors
2.1 Risk from Lawsuits
		 Since the Company’s businesses mostly
involve producing content for printed, digital including
radio and television media and most of which
originated from books and articles written by either
the Company’s editorial team, or independent writers
and even translated from foreign articles, there is a
possibility that the Company may be at risk of being
filed against lawsuit in relation to copyrights violation
or even damaging the reputation of others.
Risk Management Plan: To handle this issue,
the Company therefore developed Journalist Code of
Professional and Ethical Conduct to be adopted
among its employees as guidance of practice and
organized trainings hosted by specialists in order to
educate the Company’s editorial regarding relevant
risk factors and share some cases in relation to
copyrights violation or defamation in order to prevent
such risk from occurring. As for preventive measures
concerning independent writers, the Company
requires all independent writers to state in the
provided employment contract that their written
work is not in violation of any copyrights. In the event
that copyrights violation has been observed, that
independent writer shall solely be responsible for
the damages. Fortunately, such problem is rarely
found. The Company also purchased professional
indemnity insurance in order to reduce the damages
in case of lawsuit.
2.2 Risk from Major Shareholders Having Significant
Shareholding
		As per the Company’s shareholders registration
list as of December 30, 2019, 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 counterbalance the votes of
such major shareholder.
		 Furthermore, Apsilon Ventures Pte. Ltd. has a
shareholding structure within the Company totaling
20.05 percent (details as per ‘Shareholding Structure’).
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
counterbalances 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.

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

The Company management structure consists of The Board of Directors and Sub-Committees. As of
31 December 2019, The Board of Directors comprising 8 directors as follows:

Name – Last Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Manu Leopairote
Mr. Min Intanate
Mr. Boonlerd Narathai*
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Dr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Prakob Visitkitjakarn

7. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

Position
Chairman of the Board
Director/ Executive Chairman
Director/ Chief Executive Officer
Director
Director
Independent Director/ Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/
Member of Corporate Governance Committee
Independent Director/ Member of Audit Committee/
Member of Nomination and Remuneration Committee/
Chairman of Corporate Governance Committee

8. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.** Independent Director/ Member of Audit Committee/
Member of Nomination and Remuneration Committee/
Member of Corporate Governance Committee
*

The Board appointed Mr. Boonlerd Narathai in place of Mrs. Aeimporn Punyasai, Director and CEO, who resigned on
31 July, 2019, according to the Board’s resolution No. 3/2019 on 5 August 2019.
** The Board appointed Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. in place of Mr. Pathom Indarodom, Independent
Director, Member of Audit Committee, Member of NRC and Member of CG, who resigned on 30 November,2018,
according to the Board’s resolution No. 1/2019 on 21 February 2019.

The Director who had completed her term during the Y2019 as follow:

Name – Last Name
1. Mrs. Aeimporn Punyasai

Date of Resignation
Resigned from the Director and Chief Executive Officer on 31 July
2019.

Company’s Secretary

Mr. Chanchai Boonyasurakul

Authorized Directors

Mr. Manu Leopairote, Mr. Min Intanate, Mr. Boonlerd Narathai 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.
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Directors Meeting Attendance for the Y2019
No. of meetings 		
throughout the year

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Director
Mr. Manu Leopairote
Mr. Min Intanate
Mr. Boonlerd Narathai*
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Dr. Wilson Teo Yong Peng
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.**
Mrs. Aeimporn Punyasai***

Board
(8 directors)
4 Times

4/4
4/4
1/1
4/4
4/4
4/4
4/4
3/3
2/2

NRC
CG
AC
(3 directors) (3 directors) (3 directors)
2 Times
1 Times
4 Times

1/1
4/4
4/4
3/3
2/2

2/2
2/2
1/1

1/1
1/1
1/1

* The Board appointed Mr. Boonlerd Narathai as Director and CEO according to the Board’s resolution No. 3/2019 on 5 August 2019.
** The Board appointed Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. as Independent Director, Member of Audit Committee,
Member of NRC and Member of CG according to the Board’s resolution No. 1/2019 on 21 February 2019.
*** Mrs. Aeimporn Punyasai resigned from her directorship and CEO at ARiP on 31 July 2019.

Authorities and Duties of the Board

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 at the end
of the quarter that had already been reviewed by
auditor. And the statement of financial position and
statement of comprehensive income at the end day
of the fiscal year that have already been audited by
auditor will be presented during the Annual General
Meeting for approval.
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4. To consider the qualifications required of
Independent directors. Independent directors are able
to free their opinions on the Company’s management.
5. To set up an internal audit unit that directly
reports to the Audit committee, in order for members
to effectively monitor the Company’s operations.
6. To appoint a company secretary.
7. 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 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.

8. To take part in establishing the vision and
mission of the company, in order for executives and
employees to move forward in a unified direction.
These statements should be reviewed annually. The
Board must ensure the Company’s strategies are
being implemented and comply with the approved
budget plan.
9. To determine the Company’s goal, policy,
business plan and budget and to supervise and
ensure that the Executive Committee proceed with
managing the Company in line with the Company’s
policy. The following matters require the approval of
shareholders: a capital increase, capital reduction,
debenture issuance, disposal or transfer of the
business or significant part thereof to other parties,
the purchase or acquisition of other businesses, and
an amendment of Memorandum of Association or
Articles of Association, etc.
Furthermore, the Board shall ensure that the
Company complies with regulations of the SEC and
SET, i.e. connected transactions, the disposal or
acquisition of assets, etc
10. To regularly monitor the Company’s
performance according the business plan and budget.
11. To consider the management structure,
appointment of the Executive Committee, Chief
Executive Officer, and members of other Committees.
12. 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.
13. 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.
14. The Board advocates for innovation, adding
value to the company and its customers or stakeholders as well as having a social responsibility towards
society and the environment.
15. 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).

Approval Authority of the Board

1. To approve vision, mission objective and major
policy such as the Corporate Government Policy,
Code of Conduct, Risk Management Policy, Monitoring
of Insider Trading Policy, Anti-corruption Policy,
Internal Control Policy, Related Transaction Policy,
and Policy on Conflict of Interest.
2. To approve financial investment, financial loan
for amounts exceeding 20 million baht
3. To approve procurement that exceeds the
Executive committee’s approval as authorized for
each item.
4. To approve investment projects and major
operations under the Company’s objectives, articles
of association, resolutions of the shareholders’
meetings and relevant laws, and supervise the
management to implement policies and plans as
defined with efficiency and effectiveness.
5. To approve annual business plan, budget,
manpower and capital expenditure.
6. To approve transaction under the Securities
and Exchange Act, such as connected transactions,
property acquisition, and disposal.
7. To approve the interim dividends payment to
shareholders.
8. To approve list of management to hold
directorship in subsidiaries or joint-venture under
the agreement of proportional to its shareholding.
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Independent Director

An independent director is a director who
independently provides opinions to the Board 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. The Qualifications stipulated by the
Company’s independent directors are more stringent
than SEC and SET as follow:
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,
employees, staffs, or advisers with regular salaries
form the Company, or any persons with controlling
power over the Company, except such qualifications
have ended for at least two years.
3. Being an independent director from the
management and shareholders who have the
authority in the Company.

4. Not being related person by blood or by legal
registration or close relative of any directors,
managements 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.

Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board
To segregate the authorities and duties in the
matter of the Company policy and management, the
Company has 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

�ปี 2562
0128 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

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 sub-committees.
5. In the case of an equality of votes in the directors’
meeting, the chairman shall have a casting vote.

Sub-committees

The Board has appointed 4 sub-committees: Audit Committee, Executive Committee, Nomination
& Remuneration Committee and Corporate Governance Committee. Each committee is assigned to consider
and oversee specific matters before submitting the recommendations and opinions to the Board for
consideration.

1. Audit Committee

Appointed by the Board comprise of at least 3 independent directors as follows :

Name – Last Namev
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn*
2. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
3. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.**

Position
Independent Director/ Chairman of Audit Committee
Independent Director/ Member of Audit Committee
Independent Director/ Member of Audit Committee

* The member of the Audit Committee who has knowledge and experience about accounting and finance.
** The Board appointed Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. in place of Mr. Pathom Indarodom, Independent Director,
Member of Audit Committee, who resigned on 30 November, 2018, according to the Board’s resolution No. 1/2019 on
21 February 2019.

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.
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 nominate and terminate
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
report in the Company’s annual report. That report
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.
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		 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.

		 (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.
7. To perform other tasks as assigned by the
Board and that are concurred by the Audit Committee.

2. Executive Committee

Appointed by the Board, having duty of manage the Company’s operation to ensure the compliance to
objectives and policies set forth by the board. As of December 31, 2019, The Executive Committee comprising
6 directors as follows:

Position

Name – Last Namev
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Min Intanate
Mr. Boonlerd Narathai*
Mr. Thanit Klaewdetsri
Mr. Pornchai Jantarasupasang
Miss Pornpavee Sahawathanapong
Mr. Wittaya Kitchanpaiboon**

Executive Chairman
Executive Director/ Chief Executive Officer
Executive Director/ Business Media Director
Executive Director/ ICT Media and Event Director
Executive Director/ Chief Financial Officer
Executive Director/ Asst. Business Media Director

*

The Board appointed Mr. Boonlerd Narathai in place of Mrs. Aeimporn Punyasai, Director and CEO, who resigned on 31 July,
2019, according to the Board’s resolution No. 3/2019 on 5 August 2019.
** The Executive Committee appointed Mr. Wittaya Kitchanpaiboon as an Executive Director, according to Executive meeting no.
6/4/2019 and approved by the Board in the Board’s meeting no. 2/2019 on 13 May 2019.

Executive Committee’s Secretary Miss Chanika Kitrattanakan
Authorities and Duties of the Executive Committee
The Executive Committee has authorities and
duties to run the day-to-day operation of the Company.
They include devising of the Company’s business
strategies, business plans, budget, management
structure and relevant authority structure. The Executive
Committee is also responsible for setting business
operation guidelines corresponding to economic
climates. It is to report the plan to the Board for
consideration and/or approval. It has to also monitor
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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.
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’s meeting.

2. To approve expenditure according to the
level of authorization that has been approved by the
Board.
3. To approve major investments as specified in
the annual budget that are assigned or approved by
the Board.
4. To provide advice to the management in the
area of finance, marketing, human resource
management, and other operations.
5. To approve the financial transactions as follows:
		 (a) No limit of authority for the Execute
Committee if it approved financial transaction within
the scope of the business plan or annual budget that
the Board has already approved.
		 (b) In case that it is not prescribed in the
approved budget according to clause (a), the
Executive Committee has the power to approve
financial transactions in an amount not exceeding 20
million baht, whereby such power to approve financial
transactions shall cover the approval of expenditures
in the general course of business, investment in

capital assets or fixed assets, financial loans, applying
for credit facilities, as well as provision of guarantee,
for instance, provided that the Executive Committee
has to propose top the Board’s meeting for acknowledgement.
6. To perform other tasks as assigned by the
Board.
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 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.

3. Nomination and Remuneration Committee (NRC)

Appointed by the Board comprise of at least 3 Directors and Executives, more than half of members
must be Independent Directors as follows:

Name – Last Name
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn
2. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
3. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. *
*

Position
Independent Director/ Chairman of NRC
Independent Director/ Member of NRC
Independent Director/ Member of NRC

The Board appointed Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. in place of Mr. Pathom Indarodom, Independent Director, 		
Member of NRC, who resigned on 30 November, 2018, according to the Board’s resolution No. 1/2019 on 21 February 2019.

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary Miss Sadarin Chantakul
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Authorities and Duties of the Nomination and Remuneration Committee
Part 1. Nomination

1.1 To set guidelines and policies with regards to
the nomination of members of the Board, members
of other sub-committees and CEO. The Committee
shall consider the appropriate number, structure,
composition of members, and qualifications, and
propose to the Board and Shareholders’ Meeting for
approval (if any).
1.2 To consider, nominate and propose suitable
candidates for the position of the Board and/or the
sub-committee and/or CEO, to become a Director,
should a current Director’s term is about to expire,
should there be a vacant position and/or if the
Company wishes to appoint an additional Director.
1.3 To consider, succession plans for the CEO
and Executives to ensure uninterrupted operation and
the availability of successors on retirement or
inability to perform of the CEO or management.
1.4 To be responsible for answering any questions
about nomination at a Shareholders’ Meeting on
behalf of the Board.

1.5 To perform other nomination related tasks as
assigned by the Board.

Part 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 and Shareholders’ Meeting for approval.
2.2 To determine necessary and appropriate
monetary and non-monetary remuneration, for
members of the Board by taking into consideration
each director’s duties and responsibilities,
performance and propose to the Board 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.
2.4 To perform other remuneration related tasks
as assigned by the Board.

Procedures for Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration Committee
screens appropriate candidates for the Board
or the sub-committees based on the candidates’
qualifications as follows:
1. Consider the suitability of specific knowledge,
experience and specialization which use to the
Company.
2. Consider diversity of gender, age, race,
nationality, expertise, skill, and experience to ensure
that the directors can perform their work efficiently
and complement the Board as a whole with their
different knowledge, ability and experience in the most
effective performance.
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3. Review qualifications of the candidates for
compliance with the law, regulations of the regulators
and principles of good corporate governance of the
Company.
4. Consider directors’ dedication, in case of
returning directors, their performance during the
previous term.
5. Submit the screened candidates with
accompanying qualifications and reasons of
nomination to the Board for its consideration before
submitting the list to the shareholders’ meeting for
approval. The Board, however, may appoint directors
to fill vacancies or resigned posts during the year or
the sub-committees.

Remuneration of Directors

The Nomination and Remuneration Committee to
consider the remuneration guidelines for the Company’s
directors and members of other sub-committees
and proposed to the Board. 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
has considered and agreed, the remuneration of
the Company’s directors will be proposed to the
Shareholders’ Meeting for consideration and
approval, which requires the votes of not less than
two-thirds of shareholders and proxies (if any)
present at the meeting.

4. Corporate Governance Committee (CG)

Appointed by the Board comprise of at least 3 Independent Directors and/or Non-executive Directors,
more than half of members must be Independent Directors. And there must be an Independent Director
serve as the Chairman of Corporate Governance Committee as follows:

Name – Last Name
1. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
2. Mr. Prakob Visitkitjakarn
3. Assoc.Prof. Rana Pongruengphant, ph. D. *
*

Position
Independent Director/ Chairman of CG
Independent Director/ Member of CG
Independent Director/ Member of CG

The Board appointed Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. in place of Mr. Pathom Indarodom, Independent Director, 		
Member of CG, who resigned on 30 November, 2018, according to the Board’s resolution No. 1/2019 on 21 February 2019.

Corporate Governance Committee’s Secretary Miss Sadarin Chantakul
Authorities and Duties of the Corporate Governance Committee
1. To governing and monitoring business
operations and the performance of the Board’s
committees, ensuring management personnel and
company employees comply with the principles of
the Company’s policies, good corporate governance
and related laws.
2. To establish and review significant company
procedures and practices those comply with the
principles of good corporate governance.
3. To regularly evaluate the Company’s policies,
principles and practices.

4. To provide suggestions relevant to business
ethics and best practices to the Company’s directors,
management and employees.
5. To Ensuring the principles of good corporate
governance are performed in practice, continuously
and appropriately.
6. To report to the Board regarding the Company’s
corporate governance along with its opinions of
the Company’s practices and recommendations for
relevant improvements.
7. To perform other tasks as assigned by the
Board.
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In 2019, the Board has conducted 4 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 electronic form to the
Directors at least 7 days in advance, 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 considered the
Company’s financial statement and monitor
the Company’s operation according the business
plan and budget.
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In the Board meeting no. 4/2019 on 11 November
2019, have been agenda proposed for consideration
such as review and approval of the Company’s vision,
mission, strategy, work plan, business plan,
manpower, capital expenditure and annual budget
for Y2020. Arrange for the self-assessment of the
Board as a whole, the self-assessment of subcommittees as a whole, Self-assessment of the Board
and of committee members on an individual basis
and CEO evaluation. 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.

Remuneration
Directors’s remuneration

The Board has appointed the Nomination and Remuneration Committee to consider the remuneration
guideline for the Company’s directors and members of sub-committees and proposed to the Board.
The determining remuneration as follows:
1. The remuneration is divided into 3 portions, monthly remuneration, meeting allowance and Directors’
bonus based on the operation results (no other benefits in other forms).
2. The remuneration is based on the responsibilities, the performance obligations, the Company’s
performance, by comparing with other companies in the same industry or companies that perform similar
business.
3. The remuneration of the Company’s directors must be approved by the shareholders’ meeting and
sub-committee members must be approved by the Board.
Directors’ remuneration Y2019 was approved by The AGM Y2019 held on 10 April 2019.
Directors and sub-committees’ Remuneration Y2019 ( Baht)

Name
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Mr. Manu Leopairote (1)
Mr. Min Intanate (2)
Mr. Boonlerd Narathai (3)
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
Dr. Wilson Teo Yong Peng (2)
Mr. Prakob Visitkitjakarn
Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Assoc.(4)Prof. Rana Pongruengphant,
Ph. D.

9. Mrs. Aeimporn Punyasai (3)
		
Total
Remarks: (1)
		
(2)
		
(3)
		
		
(4)
		
		

Meeting
allowance for
Monthly
Meeting
Monthly
the subremuneration allowance for remuneration
Total
committee remuneration
for the Board
the Board
for AC

2,400,000
240,000
240,000
240,000
205,333

20,000
20,000
5,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000

3,325,333

10,000
150,000

360,000
240,000
205,333
805,333

15,000
15,000
10,000

2,420,000
20,000
5,000
260,000
20,000
635,000
515,000
435,667

40,000

10,000
4,320,667

Mr. Manu Leopairote, Chairman of the Board has requested a reduction of monthly remuneration down 73,000 Baht, from
273,000 baht to 200,000 baht/ month since April 2016 untill now.
Mr. Min Intanate and Dr. Wilson Teo Yong Peng have proposed an intention not to receive the monthly remuneration as
the Director.
Mr. Boonlerd Narathai was appointed in place of Mrs. Aeimporn Punyasai, Director and CEO, who resigned on 31 July,
2019, according to the Board’s resolution No. 3/2019 on 5 August 2019, both of them proposed an intention not to receive
the monthly remuneration as the Director because they are permanent employee.
Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. was appointed in place of Mr. Pathom Indarodom, Independent Director,
Member of Audit Committee, Member of NRC and Member of CG, who resigned on 30 November 2018, according to the
Board’s resolution No. 1/2019 on 21 February 2019.
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Executive Remuneration
Executive remuneration shall be in accordance with the rules the determined by the Executive Committee,
based on the Company’s operating results and the results of performance assessment of each executive.
Short-term and long-term key performance indicators (KPI) shall be determined based on Balanced Scorecard
principles by considering the aspects related to finance, customer, work process development, and learning
for development of innovations. Human Resources Department shall compile the assessment results and
submit them to the Executive Committee for determination of criteria for annual salary adjustment and bonus
of the Managing Director and Executives in accordance with the operating results and ensure competitiveness
with other companies in the same business.
The Executive remuneration included the Executive chairman, CEO, first top 4 Executives and all
equivalent position in the 4th Executive.
Type of Remuneration
Salary and welfare*
*

2019
2018
Amount
Amount
No. of Persons
(Baht/Y) No. of Persons
(Baht/Y)
6

10,060,883

6

8,232,881

A total provident fund contribution in Y2019 was 385,663 Baht for 6 executives and 268,701 Baht for 6 executives in Y2018.

Remark:
- Mr. Min Intanate, Executive Chairman, monthly remuneration was 150,000 baht/month which approved by AGM’s
		 resolution (He has requested an intention to reduce remuneration form 220,500 baht to 120,500 baht since September
		 2014–March 2016 and no received remuneration since April 2016-December 2018)
- Bonus: Y2018-2019, The Executive chairman, CEO and all executive no have bonus.
- Other benefits: The same as the others employees, such as provident fund, Health insurance, Annual health check and
		 PI & DO.

Employees

As at 31 December 2019, the Company employs a total of 69 employees (excluding Executives). They can
be divided into 69 full time employees and none temporary employees with the details as follows:
Full Time
Employee

Department
Strategy and Support

6

Event and ICT Media

10
10

Creative

Temporary
Employee
-

Total
6
10
10

7

-

Digital Service

22

-

22

Internal Audit

2

2

12

-

12

69

-

69

Content & Media

Accounting, Finance and
Human Resource Management

Total

Labor Disputes
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-None-

7

Employee Remuneration
The Company has determined short-term and long-term key performance indicators (KPIs) shall be
determined based on Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to finance,
customer, work process development, and learning for development of innovations for each employee
in accordance with their positions, duties and responsibilities. Executive of each division conducted the
assessment and Human Resources Department compiled the results, classified employees and sent them to
the Executives for consideration and determination 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 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 team incentive, health insurance, annual health check and professional
indemnity insurance.
Employees’ remuneration (excluded of the Executives)
Type of Remuneration
Salary, Bonus and welfare*
*

Y2019
Amount
(Baht/Y)
No. of Persons
69

36,049,312

Y2018
Amount
(Baht/Y)
No. of Persons
72

33,704,528

A total provident fund contribution in Y2018 was 857,981 Baht for 43 employees and 801,740 Baht for 45 employees in Y2018.

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 2019, The Company has planned to develop our
human resource by improve the learning process to
respond to change in technology and media
competition i.e. training on social media. “Chill talk” was
a program for ARIP’s staffs to share their experience.
The Company has provided in average 8.97 hours per
person of human resource development.
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Corporate Governance

The Company has established corporate governance
policies with an objective of promoting transparency
and efficiency

Section 1: Shareholders’ rights

The Company realizes that shareholders, including
institutional investors, have the ownership right; as a
result, The Company has given shareholders the rights
in every area eligible by the law and in compliance with
The Company’s policy; for instance, the right to
purchase or transfer shares, the right to attend annual
general meeting, the right to express opinions, the right
to propose meeting agendas before the meeting day,
the right to nominate a person to be a member of the
Board, the right to vote for the appointment or termination
of a member of the Board and the Company’s auditor,
the determination of the Board’s and external auditor’s
remuneration, the right to consider and determine
the allocation of dividends and the Company impactful
matters, and the right to access to the Company’s
Information adequately, quickly, and conveniently
accessible through various channels to allow the
shareholders having sufficient time to review and make
decisions.
The Company holds an annual general meeting
once a year. In 2019, the meeting was held on 10
April 2019. In setting the meeting date and time, The
Company takes the convenience for shareholders
and institutional investors who will attend the AGM
into account. The Venue must be easy to commute,
provided utterly parking spaces, and accessible by
public transportation.
The Company gives shareholders the right to
propose the meeting agenda prior to the meeting as
well as the right to nominate a person to be a member
of the Company’s Board in the 2019 annual general
meeting during the period from 1-31 December 2018.
However, during that period, no shareholder proposed
an agenda or nominated a person to be a member of
the board in advance.
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The Company sent out invitation letters with details
on the meeting agenda both in Thai and in English.
The information covered the matters to be determined
which must be made at the meeting, also provide the
cause and background of reasons for including the
decisions with facts and rationales, details of each
agenda, and opinion of the board. The Company also
sent out Proxy Form B as specified by the law and the
list of the members of Independent Directors as well
as instructions on how to appoint a proxy to enable
another person to attend the meeting on the
shareholder’s behalf. On top of this, The Company
had distributed a map which showed the directions
to the meeting venue for 21 days prior to the meeting.
The map was also publicly available on The Company’s
website at http://www.aripplc.com 30 days prior to
the meeting day. Aside from this, The Company put
an advertisement on the details of the AGM for the
year 2019 in the newspapers for three consecutive
days prior to the meeting day.
On the day of the AGM, The Company utilized a
Barcode system in use of the registration and vote
collection to speed up the processing of the votes.
The Company prepared the sufficient numbers of
personnel to facilitate verification and registration of
shareholders who attended the meeting with no more
than 20 minutes used for services the shareholder or
processes the Proxy Register. The Company also
provided stamp duty using on the proxy forms for
shareholders. Prepare ballot card for shareholders
and proxies who attended the meeting, and kept them
when the meeting finished. To further facilitate
shareholders, when the meeting commenced, The
Company’s secretary announced the number or
percentage of shareholders who attended the meeting
themselves and those who appointed another person
to attend the meeting on their behalf with clear
distinction. The secretary also announced the voting
procedures and how the votes would be counted to

the shareholders with one vote per share. During the
meeting, The Company gave shareholders the
opportunities to ask questions and record minutes of
meeting on each agenda. For transparency purpose
and good corporate governance, The Company invited
a legal advisor “Miss Supawee Mahaworasintorn” to
be witnessed as a voting committee. For the voting
results, The Company announced the results of the
2019 meeting by presenting the voting results on each
agenda classified as “Yes”, “No”, “No Vote” and
“Voided Ballot”. After the meeting ended, the results
were sent to the Stock Exchange of Thailand (SET) on
the same day and published on The Company’s website.
The Company took a complete meeting’s minutes and
sent to the SET. The minutes and related media
became publicly available on The Company’s website
within 14 days after the AGM day. The Company
recorded VDO in the meeting.

Section 2: Equal treatment of
shareholders

The Company has a policy to treat and protect
the rights of all shareholders equally and fairly
based on good corporate governance
principles in 2019 as following outlines:
1. Shareholders have the right to vote based on
the numbers of share held, the right to give one vote
per share, and the right to assign a proxy to attend the
meeting on their behalf.
2. The Company provides an opportunity for
shareholders to propose an agenda and nominate any
person to be a member of the board before the 2019
meeting during the period from 1-31 December 2018
at least three months in advance according to The
Company’s policy. The Company disclosed the rules
and procedures on The Company’s website and
informed shareholders through the SET.
3. The Company published its invitation letter and
the meeting details on its website both in Thai and
English 30 days prior to the meeting and sent out

documents via postal mail by its Securities Depository
Center 21 days in advance.
4. If shareholders are unable to attend the meeting,
The Company sent out Proxy Form B together with
invitation letter, providing instructions on documentation
of proxy appointment. The Company also proposed
members of the Independent Directors as an alternative
to the shareholder’s proxy assignment. The members
were Mr. Prakob Visitkitjakarn and Assoc. Prof. Rana
Pongruengphant,Ph. D.
5. In organizing the meeting, the Board did not
add any agenda which was not already listed on the
invitation letter for shareholders’ consideration.
6. The Company had a clear policy and
announced the time to halt the trading of its securities
30 days before the announcement of the Company’s
financial statements to the Board and the Company’s
Executives in strict compliance with the SEC’s
regulations.
7. The Company prepared a report on asset
ownership of the Board and the Executives with
accuracy and completeness. The Company presented
the report at the Board meeting on a quarterly basis.
The Company has never received any warning about
its misconduct from The Company’s secretary.
8. When there is any change or newly
appointment of the Board, The Company will inform
the SEC to ensure its information is always up-to-date.
9. The Company has not provided any financial
assistance to non-affiliated companies. There is
neither cross-shareholding in its share ownership
structure nor share repurchase.

Section 3: Stakeholders’ role

The Company recognizes the rights of every
stakeholders and has clearly specified policies and
guidelines for every stakeholder category to reassure
and to build confidence for stakeholders; including
shareholders, employees, customers, suppliers,
creditors, competitors, the general public and the
ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

0139

overall society. The Company has organized cooperation
between stakeholders to operate best profit, create jobs
and business with financially sustainable. The Board is
confident that stakeholders’ rights are being protected
and treated with the good practices in consideration of
efficient resource allocation and including the impact
on the environment.
The best practice to the stakeholders
• Shareholder/Investor: The Company is determined
to be a model representative for its shareholders in
carrying out business transactions, and commits to
maximizing shareholder satisfaction in regards of
building sustainable long term growth, while
disclosing transparent and reliable information for
its shareholders.
Y2019, the Company got the quality scored of
AGM at 100/100 and 86% in the quality score on
Corporate Governance Report of Thai listed companies.
• Employees: The Company has established
policies that recognize the importance of safety,
sanitation and a conductive work environment as factors
of successful business transactions. Thus, the Company
is responsible for implementing and maintaining a safe
working environment to nurture and protect the lives
and the property of all of its employees. All of our
Directors, Executives and employees included, are the
Company’s most valuable assets and a critical factor
for success. Thus, the Company must place an emphasis
on developing and promoting a positive working
atmosphere, along with a culture of teamwork,
consideration, and respect for individuality on the
fundamental basis of human rights. The employment,
promotion and transferal of all employees shall be
considered on a fair and equal basis based on ethical
standards. The Company’s staffs will be nurtured to
deliver as much value to the Company as possible, by
developing their knowledge in their given profession,
nurturing their mindsets and personal skills, as well as
developing their career paths. Training courses will be
organized both internally and externally for at least 50%
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from the average total number of employees in a given
year. Furthermore, policies to manage employee
compensation and welfare must also be managed in a
just manner, and strictly comply with labor laws.
In 2019, The Company revised the employment
practices to enhance all the rights and benefits
regarding employment policy. The Company also
evaluated employees at every level using the KPIs
system apply with the Balance Scorecard principles,
and provided skills development and knowledge
trainings for the employees on basis.
• Customer: The Company is committed to deliver
customer satisfaction and earn the customers’ trust in
our products and services through remarkable quality
and reasonable price, along with the contributions of
the strong customer relationship. The Company strives
to enhance the product qualities and service
satisfactions, protect customer information, and avoid
misusing information or data into fraud or corruption.
The Company provides advice and recommendation
with the customer’s best interest at its core.
In 2019, The Company has not received any
customer complaint. The Company had a survey of
customer satisfaction at the “Commart” on 19-22
December 2019, the most customers satisfied with the
every brand in event, the best promotion and can
received products immediate.
• Business Partners and Creditors: The Company’s
dealings with any business partner shall be conducted
in a manner that upholds the reputation of the company
and all relevant laws. The Company does not support
partners with unethical business practices, illegal
actions, corruption, intellectual property violations or
human rights violations. The Company employees must
be aware of the common interests of the Company’s
business partners and treat them equitably. The Company
determines clear and just policies and guidelines for
the selection of business partners. The Company shall
also consider its business partners to be a key factor
in jointly creating a value chain for its customers. In

regards of its treatment of Creditors, the Company is
committed to conducting business with principle and
discipline to establish trust. The Company will adhere
to the contract or the terms of agreed requirements. In
the case of non-compliance, the Company will notify its
creditors in order for both parties to jointly find a solution.
In 2019, The Company sought products and
services in accordance with the procurement rules
by using price comparison to ensure equal treatment,
transparency, accountability, and no overreliance
on any suppliers. The internal audit department
reviewed the procurement procedures annually
and found no significant issue that could indicate
lack of efficiency in the Company’s operations and
internal control. The Company had no disputes or
complaints from its Partners or Creditors.
• Competitor: The Company supports and promotes
free and fair competition without monopolization
or forcing suppliers to only supply to the Company. The
Company has no policy to use any means to unethically
or unlawfully acquire competitors’ information.
In 2019, The Company adheres to the equality
and fairness principles and never had any disputes
or complaints from competitors.
• Community and society: The Company is a member
of the society who has a responsibility in helping the
society, supporting community activities, and
encouraging employees to partake in the social
responsibility activities.
In 2019, The Company and the employees have
participated in supporting charity event “Card for you”,
an underprivileged children’s charity in painting
competition, by helping underprivileged and
disabled children for the seventeen years.
• Environment, Safety, and Hygiene : The Company
believes that the Company is responsible for the
environment, safety, and hygiene; as a result, The
Company has developed a policy to ensure that
employees can work safely following the relevant laws.

In 2019, The Company had a policy concerning
workplace safety and hygiene and provided first aid
trainings in case of emergencies including accidents,
fire, earthquake, and disease outbreak for employees’
safety. The Company keeps a healthy work
environment and undertakes germ and rodent
prevention. In 2019, The Company had no work-related
accidents or illnesses.
For the environment, The Company participated in
“Care the Bear” project for global warming. This event
encouraged the participants to travel to the event by
sky train or buses to reduce energy consumption in
transportation, utilized technology for registration using
QR Code to reduce paper usage, prohibited the use
of foam food containers to reduce global warming and
greenhouse effect, and distributed e-Brochure to
reduce paper usage in print advertising. The Company
also joined “mai Forum 2019”, a global warming
awareness event with the use of carbon offset. The
event promotes energy conservation in various ways.

Section 4: Information disclosure
and transparency

1. The Company puts an emphasis on information
disclosure that is accurate, complete, transparent, and
timely. The Company discloses our long-term goals,
business operations, and intra-transactions including
financial information, operating results, and other
related information that’s necessary for decision-making
of investors and related parties, whereas information
have been published through various media of the
Stock Exchange of Thailand and the Securities and
Exchange Commission Thailand platforms.
Furthermore, the Company has posted that information
on its website both in Thai and in English: Annual
Report, Annual Registration Statement (Form 56-1),
contact information for investor relations, and email
address at tarip@arip.co.th.
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2. The Company reported corporate governance
policy that had been approved by the Board by
summarizing and reporting the Company’s
operating statements through various channels
including The Company’s annual report and website.
3. The Company presents the Board’s responsibility
report on its financial statements and the auditor’s
report in Form 56-1 and annual report (56-2). The
Company sent the financial report to the Stock
Exchange of Thailand and the Securities and
Exchange Commission in time before the deadline.
There was no item on which the Company’s
Auditor would provide conditional opinions and no
inaccurate financial statements, nor none-opinion
on the financial statements.
4. The Company discloses lists of the Independent
Directors along with the roles and duties of the Board
and Audit Committee, the Directors’ remuneration,
the total number of meetings and the number of
meetings each member attends, and the Directors’
profile in Form 56-1 and annual report (56-2).
5. The Company has assigned personnel who are
responsible for providing information and
communicating with shareholders, investors, and
security analysts. The Company also organized and
invited them to the Company visiting when it sees
appropriate.
6. The Company reported security ownership of
the Board, Executives, external auditor, and parties
relating to the financial information such as accounting
manager as well as spouse and underage children
who hold The Company’s securities. The Company
also reported possible conflict of interest to the Board
to update on The Board’s meeting quarterly.
7. The Company presented the shareholding
structure and clearly disclosed the shareholding of
the Board and Executives. The Board understood the
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relationship structure of shareholders which might
affect the controlling and management power of
the Company.
8. The Company hired an external auditor who is
independent and has auditor’s qualifications that are
generally accepted. The external auditor is certified
by the SEC. The Company also disclosed auditor’s
fee and other service fees paid to the external
auditor or the audit firm.
In 2019, The Company published its financial
and non-financial information with transparency and
within the time as specified by the Stock Exchange of
Thailand through various channels of the SET and
The Company’s website http://www.aripplc.com.
The Company presented a report on its responsibility
for financial statements and Auditor’s report in the
annual report and disclosed information on the
remuneration of the Board and Executives in
details describing the type and amount of the
remuneration in the annual report and Form 56-1.
The Company proposed to the Shareholders
appointing EY Office Limited to be The Company’s
external auditor for the year 2019 at the shareholders’
meeting. According to the Company’s policy, the
auditor had no relationship that could affect its
independence. The Company was actually paid
the Auditor’s Fee of 1,170,000 baht, not have any service
fee. The Company has no subsidiary, therefore no
auditor appointment and no audit fee.
The Board, Executives and Accounting manager
has notified the changes on stakeholders’ lists and
reported on security ownership at the Board’s
meetings every quarter.
In 2019, neither the Board nor Executives had
traded the Company’s securities; as a result, there
was no reporting of the trade to the Company’s
secretary.

Report on the Company’s securities holding by the Board, Executives, the spouses and their underage children.
No. of Shares
1 Jan 2019

Position

Name

Changes

No. of shares
31 Dec 2019

(+)
Increase

(-)
Decrease

780,000

-

-

780,000

206,338,000

-

-

206,338,000

600

-

-

600

-

-

1,064,400

1. Mr. Manu Leopairote

Chairman of the Board

2. Mr. Min Intanate

Director/ Executive Chairman

3. Mr. Boonlerd Narathai

Director/ CEO

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

Director

1,064,400

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng

Director

375,000

6. Mr. Prakob Visitkitjakarn

Independent Director/ Chairman of AC
Chairman of NRC/ Member of CG

750,000

-

-

750,000

7. Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen

Independent Director/ Member of AC/
Member of NRC/ Chairman of CG

950,000

-

-

950,000

8. Assoc. Prof.Rana
Pongruengphant, Ph.D.

Independent Director/ Member of AC/
Member of NRC/ Member of CG

-

-

-

-

394,800

-

-

394,800

25,000

-

-

25,000

9. Ms. Pornpavee Sahawathanapong Executive Director/ CFO

375,000

10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

Executive Director/ CIT Director

11. Mr. Thanit Klaewdetsri

Executive Director/ Business Director

-

-

-

-

12. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon

Executive Director/ Asst. Business Director

-

Accounting Manager

-

-

13. Ms. Nonglak Ngamkham

-

200

200

Section 5: Responsibilities of the Board
Structure of the Board
The Board of Directors consists of persons from
various backgrounds, skills, experiences, and expertise
across genders and ages. At least one director has
the experience in the Company’s core business. The
Board plays an important role in setting directions and
overall strategy of the organization and in monitoring,
reviewing, and evaluating the Company’s performance.
The Board’s structure comprises independent
directors for at least one-third of the Board but no
less than three directors. On 31 December 2019,
The Company had 8 directors including 2 executive
directors or 25% and 6 non-executive directors or 75%
which included 3 independent directors or 37.5% more
than 1/3 of total of the Board.
The Board appointed 4 sub-committees including
the Audit Committee (AC), Executive Committee,
Nomination and Remuneration Committee (NRC), and

Corporate Governance Committee (CG) to consider
important issues and help with The Company’s
oversight (Details are in the management structure diagram).
Duration and the Term in office of the Board
The Board: In each AGM, The Company will propose
the names of 1/3 of the directors who must leave their
posts. The directors who have been in their positions
for the longest shall leave their posts. Directors whose
term in office has ended may be re-elected.
The Audit Committee shall remain in office for 3
years. Members of the Audit Committee whose term of
office has ended may be re-appointed. To resign, the
members of the Audit Committee shall submit their
letter of resignation to the Chairman of the Board at least
30 days in advance. The Board shall approve the
resignations and send the copies of the letter of
resignation to the SET.
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The Nomination and Remuneration Committee
shall remain in office for 3 years. Members of NRC
whose term of office has ended may be re-appointed.
To resign, the members of NRC shall submit their
letter of resignation to the Chairman of the Board
at least 30 days in advance.
The Corporate Governance Committee shall
remain in office for 3 years. The NRC will select The
Company’s directors and/or experts to propose to
the Board to appoint corporate governance directors.
Members of the Committee whose term of office
has ended may be re-appointed. To resign,
the members of CG shall submit their letter of
resignation to the Chairman of the Board at least
30 days in advance.
Should a position of director and sub-committee
member become vacant for reasons other
than the expiry of the term of office, the NRC shall
seek a qualified person to replace the resigned person.
The appointed person shall remain in the position
only for the remaining term of office of the person whom
they are replacing. (In case audit committee must be
nomination within 90 days)
Taking posts in other companies
Members of the Board can be a member of the
Board of other listed companies; however, doing so
shall not impede their ability to perform duties as
the Company’s directors and shall not lead to any
conflict of interest.
For Chief Executive Officer, The Company does not
allow the person to become a member of the Board of
other companies, except of associated companies or
other companies which the Board approved.
Self-Evaluation of the Directors
The Board conducts an annual Board SelfAssessment, both as an overall group and on an
individual basis. The Company secretary will prepare
self-assessment forms with the following criteria as
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follows: Structure and characteristics of the Board,
roles and responsibilities of the Board, Board meetings,
Board’s performance of duties, their relationship
with the Management team, and self-development of
Directors and Executives. All the results from the
assessment will be informed during the following Board
meeting, along with suggestions on how to develop
the effectiveness of the Directors’ and/or related sectors’
work, in order to achieve the maximum benefits of good
corporate governance. The Board also has an annual
assessment for the CEO of the Company as well.
Y2019, the Company conducted for the selfassessment of the Board of Directors as a whole,
the self-assessment of sub-committees as a whole,
Self-assessment of the Board of Directors and
committee members on an individual basis and CEO
evaluation. The assessment results of the Board and
all sub-committee are very good to excellent.
The assessment results of the member of Directors,subcommittee members and CEO are very good to excellent.
Development of Directors and Executives
The Company encouraged members of the Board
and Executives to attend seminars and trainings which
would be beneficial to their roles such as seminars
and trainings on management skills / industry insights
to enhance their knowledge. Every director received
trainings on director’s role. (Details in “Board
of Directors & Executive Committee page 14-21)
Orientation of new directors
The Company encourages and facilitates training
for new Directors by providing the Board’s handbook.
Training and site visits to the company and its
subsidiaries are also included. Directors are entitled to
acknowledge and sign the Business Code of Conduct
before commencing his/her role.
In 2019, the Company has 2 new directors and
arranged the orientation by Executive chairman, CEO
and Executives. To acknowledge the Company’s

business, operation, rules, regulation and code of
conduct before commencing his/her role.
The Company Secretary
The Board appointed Mr. Chanchai Boonyasurakul
to be the Company’s secretary according to
the Board’s decision at the Board meeting 1/2013
on 26 February 2013 with main duties and
responsibilities as follows:
1. Provide advice on relevant legal and regulatory
issues as well as guidelines on operational oversight
as stipulated by law
2. Promote Knowledge and understanding on
corporate oversight by providing information and
encouraging the Board to implement
3. Prepare meeting agenda and documents for
Shareholders’ and Board’s meetings
4. Preparing Shareholders’ and Board’s meetings
following the laws, the Company’s regulations and best
practices

5. Take minutes for Shareholders’ and Board’s
meetings and follow up to ensure actions are taken
following the decisions in Shareholders’ and Board’s
meetings
6. Prepare and keep the director list, annual report,
Shareholders’ meeting invitation letter, Board’s meeting
invitation letter, Shareholders’ meeting minutes, and
Board’s meeting minutes
7. Ensure that the Directors and Executives report
conflict of interest report as stipulated by law
8. Keep the report on possible conflict of interest
presented by the Directors or Executives
9. Ensure that information is disclosed and reported
following the rules and regulations
10. Coordinate and communicate with the
shareholders to inform shareholders about their rights
and corporate news as well as be an intermediary
between shareholders and the Board and Executives
11. Facilitate the Board’s Activities
12. Ensure to conduct the Board and CEO
Assessment, and report the results to the Board
13. Coordinate between the Board and Executives
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Succession Plan
The Board required a CEO succession plan to
assure investors, organizations, and employees that
the Company’s operations will continue seamlessly
if the position becomes vacant. The Board assigned
the Human Resource department to be in charge
of determining the criteria and succession plan
and ensure that the plan is reviewed every year.

Oversight for Associated Companies and Joint Ventures
In 2019, The Company had no associated and/
or subsidiary company; therefore, it did not provide any oversight.

In 2019, Course attended by Directors and Executives
Name
1. Mr. Boonlerd Narathai

Position
Director/ CEO/ Executive Director

Independent Director/
Chairman of AC/ Chairman of NRC/
Member of CG
Independent Director/
3. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Member of AC/ Member of NRC/
Chairman of CG
Independent Director/
4. Assoc. Prof.
Member of AC/
Rana Pongruengphant, Ph.D.
Member of NRC/
Member of CG
5. Miss Pornpavee Sahawathanapong Executive Director/ CFO
(Accounting’s training 14 hrs.)
2. Mr. Prakob Visitkitjakarn
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Course
- Director Accreditation Program (DAP)
161/2019
- Compensation Strategy
- DAAT Day 2019 (for Digital Agency)
- Business sustainability in the Digital
- Board of the Future, National Director
Conference 2019
- Director Accreditation Program (DAP)
159/2019
- Business sustainability in the Digital
- Correction of accounting errors
- e-Tax invoice & Receipt, Preparation,
delivery and storage
- Financial instruments

Monitoring of Insider Trading Policy
The Company’s Board of Directors recognizes the
importance of preventing the misuse of the Company’s
internal information for personal gains. It, therefore,
made a policy to withhold confidential information
that has not been made available to the public. Such
confidential information shall only be disclosed to the
parties concerned.
1. The Company’s Directors, Executives,
Employees and Staff are not allowed to disclose
the Company’s confidential and/or internal information
or exploit it for the benefit of themselves or others
whether directly or indirectly and whether they will
receive any benefit in return.
2. The Company’s Directors and Executives
(including their spouses and minor children),
Employees and Staff are not allowed to use the
Company’s internal information, which may have
actual or potential impact on the price of the Company’s
securities. They could not use the internal information
to buy, sell, 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 2019, The Company did not receive any report
on the misuse of the Company inside information by
Directors, Executives, Employees and Staff.
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Anti-corruption Policy
The Board is committed to fighting fraud and
corruption. The Company requires that the Company
and parties related to the Company’s operations
follow the anti-corruption policy. For Directors,
Executives, and Employees, the policy is the principle
and responsibility that must be fulfilled to create good
organizational culture in an effort to prevent workrelated fraud and or and direct or indirect bribery,
whether monetary or non-monetary.
Risk Assessment Policy
The Company assigned the internal audit (direct
report to Audit Committee) to assess the risks that may
be caused by a risk corruption risks and others, and
report the risk to the Board to find a solution. The Audit
Committee has assigned the internal audit to develop
an audit plan which looks into the procurement and
payment system on an annual basis. These actions are
taken to monitor and assess the Company’s internal
control to ensure the efficiency of the Company’s risk
management system
In 2019, the Company provided trainings to
all employees and orientations for new employees
every month to ensure that the employees are
aware of the Company’s rules, regulations,
ethical requirements, anti-corruption policy, work
practices, procurement procedures, welfare, and
whistleblowing and complaint channels.
At the same time,
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Whistleblowing
The Company has made available channels
for whistleblowers, including employees and other
stakeholders to report on any suspected violation of law
or Code of Conduct or fraudulent behavior or wrongful
conduct of a person in the organization.
A mechanism for the protection of whistleblowers
and accused persons is also put in place. To ensure
whistleblower’s trust, information obtained from
whistleblowers will be kept confidential and known
only among responsible parties. The procedures are
as follows: 1. Whistleblowing report and complaint:
The complainant lodges a complaint or provides
information through 2 channels:
		 1.1 Post:
			 The Chairman of Audit Committee
			 ARIP Public Company Limited
		
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng,
		
Din Daeng, Bangkok 10400
		 1.2 E-mail:
			 aripwhistleblow@arip.co.th
2. Whistleblowing procedure:
		 2.1 The Audit Committee verifies the complaint
and considers an investigation.
		 2.2 The Audit Committee will be appointed and
report the results to CEO, Executive Chairman,
The Board, to notify the result to complainant.
		 2.3 In case, no disclose complainant, must be
provide the sufficient evidence to show that there are
reasonable to believe that it is a violation of laws,
rules and regulation of Code of Conduct.

3. Whistleblower’s Protection
		 The Company is aware of safety and damage
to the whistleblower or the complainant and the
respondent of those who cooperated in the investigation
including sources of information or related parties.
The Company will not disclose the name, address,
image and other information of the complainant.
In 2019, there was no whistleblowing and complaint
on unlawful or unethical conduct or risky behavior
that might indicate fraud or misconduct by the
organization’s personnel whether by employees or
other stakeholders.
Principle/ Best Practices by SET

The Company has regulated an annual review of
corporate governance policy. In 2019, the policies
have been reviewed and improved in order to be
consistent with the ASEAN CG Scorecard for better
adaptation for practices. Meanwhile, reasons for not
being able to comply with any regulations will have to
be explained and/or in case alternative measures
have been taken on by the Company. In terms of
topics that have not been exercised, the Company will
then utilize them as guidelines for further adaptations
for practices, as follows:

Explanation

1. The Chairman of the Board must be an
independent director.

The Chairman of the Board’s qualification accordance the
definition of independent director. But the Board has been
appointed him as the authorized director, and The Company’s
article no. 27: The Company’s authorized signature except
independent directors. Then the Chairman was not the
independent director.

2. The Board should specify the number of
listed company in which each director cannot
hold more than 5 companies.

The Board considered that each director has sufficient time
to prepare and attend the meeting of the Board and
sub-committee.

3. The Board should determine that independent
directors can continually assume director
positions for not longer than 9 years since the date
of the first appointment.

The Board considered and believes that independent
directors are knowledgeable and skilled persons, and
experiences for the long time will help such directors better
understand the Company’s business and independently
provides opinion to the Board.
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Corporate
Social
Responsibility
(CSR)

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

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

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

3. Fair treatment to personnel and respect in human rights
The Company strictly operates the business under
the required labor regulations and has procedures
of personnel management that promote employees’
rights and support development in career advancement
of employees in every level with equality and fairness,
and does not perform any discrimination against
the employees. The Company promotes the principles
of human rights, and opens to listening the comments
and suggestions, and provides freedom of the employees’
associations. The Company absolutely does not
have employment policies for child labor and
illegal labor. Apart from this, the Company also
organizes various activities to develop and
motivate employees; for examples
- Having employees to attend both internal
and external training according to the jobs’
responsibilities, in order to enhance knowledge
and capabilities of the employees and adapt them to
their works.
- Annual medical check-ups for all employees
and also their family for special price.
- The Executive meet employees: The Company
annual meeting the Executive to communicate the
Company’s policies and direction.
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- To Present Gifts to employees who complete their
10, 20 and 25 years of service.
- Other benefits such as Group insurance (consist
of Life, accident and health insurance), Social Security,
Provident Fund, Marriage Allowance, Funeral
Allowance, Visit Maternity and Patient allowance,
Performance Bonus, etc.
- Encourage employees to participate in volunteer
or perform acts of moral and good for the society.
- Promoting workplace safety. Arranging firef
ighting scenario and evacuation fire drill training
continuously, including the workplace, infrastructure
systems and safety equipment support to all employees
can work safety and healthy.
- Promoting unity, such as organizing New Year’s
Party for employees, and allows the 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.
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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
The Company encourages employees to
participate as volunteer in ICT knowledge to kids, and
organized annual fire drill trainings; furthermore,
the Company always maintained the garbage areas
to be clean, hygienic, not disturbing, does not
produce odors and become the source of spreading
pathogen and germs, in order to keep the community
safe and unpolluted.

6. Environmental preservation

The Company is aware of the environmental quality.
We are one of environment protection with ourselves,
families, and society. The Company had campaigned
and educated employees via email, PR board
and Chill Talk’s meeting let them aware of and
approach to environmental management as follows:
6.1 Energy: Reduce consumption, using energysaving electrical appliances i.e. air conditioners,
LED, lessen the use of elevators and turn-off the
lights after using.
6.2 3R’s of Environment
- Reduce (think before use), such as edit on
the screen, not on paper, using soft files, to print or
copy the both sides and use fabric bags.
- Reuse, such as double-sided paper or used to
paper notes, rechargeable batteries.
- Recycle, to separate waste types that can be
recycles i.e. paper uses on double-sided, glass,
plastic and metal.
7. Responsibility to the society in other areas
- Promoted the “Card for You” project by The
Better Thailand Foundation, which contributes the
opportunities for disabled and underprivileged
children to express their imagination in arts through

color pencils, paint brushes, and color inks. In 2019,
the children expressed the capabilities in art under
the theme of “Dream Land” Moreover, the Company’s
employees also volunteered to take care of the children
in this project. And also whose painting is the winner 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.
- Granted the scholarships to the University of
the Thai Chamber of Commerce to support its
academic and educational purposes.
- Participated in the Running Charity for Breast
Cancer Patients in “The 12th August - Half Marathon
Bangkok 2019” at the Queen Sirikit National
Convention Center.
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INTERNAL CONTROL
The Company recognizes the importance of
adequate and appropriate internal controls that aim to
make the Company’s business operation efficient and
effective. The Company has established an effective
internal control system covering all aspects of its
operation including accounting & finance, operation,
human resource management, general administration,
and information system management. It also ensures that
accounting system and financial reports are accurate and
reliable in compliance with regulations under which the
Company operates. The Company’s internal control
system could be summarized as follows:

1. Control Environment

The Company sets a working environment to ensure
that the internal control system can work appropriately,
adequately and efficiently as follows:
• The Company has an organizational structure
and chain of command that are explicit and
appropriate. Job descriptions are assigned in writing
so that all employees are aware of and realize their
roles, authority and responsibility.
• The Company has established policies and
operational procedures for each workflow in writing.
• The Company recognizes the importance of
honesty and business ethics. There are written policies
and procedures for the Company’s business ethics,
code of conducts of the management and employees.
• The Company has established a rule to prevent
executives and employees from behaving in a manner
that may cause conflict of interest with the business.
It has also set a disciplinary action for violations of such
rule as written in the working regulations. In addition,
the Company has launched a “Whistleblower”
campaign to attain complaints or leads about fraudulent
behaviors. This help making the operation carried out
by employees and executives more transparent,
honest, fair and accountable.
�ปี 2562
0154 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

2. Risk Evaluation

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

3. Control Activities

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

4. Information and Communication

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

5. Monitoring and Evaluation

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

In 2019, 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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RELATED TRANSACTION
List of related parties, nature of relationship, information
of related transactions, and pricing policy according to types
of transactions have been disclosed in the notes to financial
statements for the fiscal year ended on 31 December 2019,
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
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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 Transactions in the Future
The Company may continue to have related
transactions with its associates, which are made
under ordinary courses of business and conditions.
They would not be different to conditions offered by
the Company to third parties. These related transactions
are carried out; as they are necessary to the business
operation within the group of the Company. In this
regards, pricing policy will be clearly established
with fairness and according to market price. The audit
committee will also review the compliance with
criteria and may give opinions on the justification of
transactions on a quarterly basis.
For there is any future related transaction that may
not be in accordance with ordinary courses of

business; the Company will involve the audit
committee to review the compliance with criteria
and justify those transactions before the Company
entering such transaction. If such future related
transactions potentially create conflict of interest, the
Board of Directors must comply with the Securities
and Exchange Act, regulations, notifications, orders
or requirements of the Stock Exchange of Thailand.
It will also comply with the requirements regarding
disclosure of related transactions, and the acquisition
or disposal of significant assets of the Company or
associated companies in accordance with standard
accounting practice set by Federation of Accounting
Professions.

Policy on Conflict of Interest
The Company has established measures to
prevent conflict of interest that may arise from related
transactions of the Company and persons who may
have conflict of interest. Executives and stakeholders
in question will not be allowed to take part in the
approval of those transactions. The Company’s Board
of Directors must ensure that the Company has
complied with the Securities and Exchange Act, and
regulations, notifications, orders, or requirements of
the Stock Exchange of Thailand. Besides, it will
ascertain that the Company follows regulations
regarding the disclosure of related transactions,
the 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).
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ARIP PCL
TPI Polene Power PCL
T.M.C. INDUSTRIAL PCL
JUBILEE ENTERPRISE PCL
SVOA PCL
TPI Polene Power PCL.
Sri Trang Gloves (Thailand) PLC.
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
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
Nature Concept Co., Ltd.
Digitech One Co.,Ltd.

X
A
X
X
X
A

D, C

D, E

D

D

D, A

D, A D, A

Mr.Thanit
Klaewdejsri
Mr.Pornchai
Jantarasupasang
Ms.Pornpavee
Sahawathanapong
Mr.Wittaya
Kitchanpaiboon

Company Name

Assoc. Prof. Rana
Pongruengphant, Ph. D.

Name of Directors

Mr.Manu
Leopairote
Mr.Min
Intanate
Mr.Boonlerd
Narathai
Mr.Prayoon
Rattanachaiyanont
Dr.Wilson Teo
Yong Peng
Mr.Prokob
Visitkitjakarn
Gp.Capt.Isaraya
Sukcharoen

LIST OF DIRECTORS AND CONTROLLING PERSONS IN THE COMPANY

E

E

E

E

D
X,A

X
X
X
D, C
D, C
D, C

D

D
D
D, A
D, A

D
X
D
D
D

D

D
D
D
D
D
D
D
D

D

D

D
D
D
D

D
D

Note
X = Chairman of the Board C = Executive Chairman A = Audit Committee member D = Director E = Executive Director
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)
The comparison of statement of financial position as of 31 December 2017 to 2019

2019

MB

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

%

2018

MB

%

2017

MB

%

73.78 31.43
56.38 24.02
0.17 0.07
18.48 7.87
148.80 63.40

105.65 45.40
39.78 17.09
0.23 0.10
6.35 2.73
152.01 65.32

101.37 43.62
46.75 20.12
0.33 0.14
2.02 0.87
150.48 64.76

11.50 4.90
46.20 19.68
11.91 5.07
13.49 5.75
2.83 1.20
85.92 36.60
234.72 100.00

11.50 4.94
47.59 20.45
2.81 1.21
14.26 6.13
4.55 1.96
80.71 34.68
232.72 100.00

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

18.07
0.38

7.70
0.16

15.96
0.35

6.86
0.15

16.96
0.33

7.30
0.14

2.60
21.05

1.11
8.97

2.93
19.23

1.26
8.27

4.24
21.53

1.82
9.26

0.71

0.30

1.09

0.47

1.44

0.62

6.15 2.62
27.91 11.89

6.91 2.97
27.24 11.70

6.35 2.73
29.32 12.62

116.50
116.50 49.63
83.46 35.56

116.50
116.50 50.06
83.46 35.87

116.50
116.50 50.13
83.46 34.92

11.65 4.96
(4.81) (2.05)
206.81 88.11
234.72 100.00

11.65 5.01
(6.14) (2.64)
205.48 88.30
232.72 100.00

11.65 5.01
(8.55) (3.68)
203.06 87.38
232.38 100.00
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Management’s Discussion and Analysis of Financial Position and
Operating Results
1. Operating results
1.1 Total Revenue
307.28

178.34

165.96

162.68
136.88

2019

2018

2017

2016

In 2019, the Company’s total revenue was 165.96
million baht, an increase of 29.08 million baht or
21.24% from the previous year, the main reason was
the increase in event organizer and One-off Projects.

2015

1.2 Operating revenues comparison by segments
306
177
164
52
39

136
49
36
45

74

54

2019

2018

161
102

35

46

36

34
81

106

2017

2016

Event Management

102
40
163

Revenue by segment can be seen that in the year
2019, most of the revenue increased from the revenue
of the event organizer of 19.50 million baht or 35.92%
from the previous year. The main reason was from
the ICT Event “Commart” at BITEC Bangna and
government project. Digital service revenue was
increased 6.37 million baht or 14.09% from software
development service. Media and contents’ revenue was
increased of 2.89 million baht or 7.99%.

2015

Media and contents

Digital service

Total Revenue

1.3 Proportion of Operating Revenue (%Common Size)
31%

33%

29%

20%

33%

20%
21%

24%

13%

27%
45%

40%

50%

60%

53%

2019

2018

2017

2016

2015

Event Management
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Media and contents

The Company tried to adjust the revenue structure
of each segment to be in a similar ratio to reduce
business risk. However, most of the revenue in 2019
still comes from Event management at 45%, Digital
service at 31% and Media and contents at 24%.

Digital service

1.4 Costs and Expenses

2019

Cost of sales and services
Selling and Administrative expenses
Total

MB
%
118.47 72.73
44.40 27.26
162.88 100.00

2018

MB
%
94.37 71.19
38.19 28.81
132.56 100.00

Change (+/-)
MB
24.10
6.21
30.32

%
25.54
16.26
22.87

In 2019, the Company’s cost of sales and services were 118.47 million baht, an increase of 24.10 million baht
or 25.54% from the previous year, It is mainly from the Commart’s location change to BITEC Bangna and
the government projects (One-off projects) which is consistent with the increase of revenue.
In 2019, the Company’s selling and administrative expenses were 44.40 million baht, an increase of 6.21
million baht or 16.26% from the employees’ remuneration and additional provision for long-term employees’
benefit under the Thai Labor Protection Act.
1.5 Net profit (Loss) After Tax
Unit: MB

3.40

1.33
2019

2018

2.16

1.85

2017

2016

In summary, net profit for the year 2019 was
1.33 million baht, a decreased 2.07 million baht.
The main reasons were the increase in cost, expenses
and the additional provision for long term employees’
benefit and corporate tax.

2015

(9.86)

2. Analysis of Financial Position
2019

MB

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

%

2018

MB

%

Change (+/-)
MB

%

31.43
24.02
0.07
7.87
63.40

105.65 45.40
39.78 17.09
0.23 0.10
6.35 2.73
152.01 65.32

(31.87) (30.17)
(Z16.60 41.73
(0.06) (26.09)
12.13 191.02
(3.21) (2.11)

4.90
11.50
46.20 19.68
5.07
11.91
5.75
13.49
1.20
2.83
85.92 36.60
234.72 100.00

11.50 4.94
47.59 20.45
2.81 1.21
14.26 6.13
4.55 1.96
80.71 34.68
232.72 100.00

(1.39) (2.92)
9.10 323.84
(0.77) (5.40)
(1.72) (37.80)
5.21
6.46
2.00
0.86

73.78
56.38
0.17
18.48
148.80
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As of 31 December 2019, the Company has total assets of 234.72 million baht, an increase of 2.00 million baht
or 0.86% from the previous year. Trade and other receivable were increased 16.60 million baht which form Tradition
transaction. Other current assets were increased 12.13 million baht from deposit Commart’s Venue. And Intangible
assets were increased 9.10 million baht from software under development.

2019

MB

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

%

2018

MB

%

18.07
0.38

64.74
1.34

15.96 58.58
0.35 1.30

2.60
21.05

9.33
75.41

2.93 10.74
19.23 70.62

0.71

2.56

6.15 22.03
27.91 100.00

Change (+/-)
MB

%

2.11
0.03

13.22
8.57

(0.33) (11.26)
1.82 9.46

4.00

(0.38) (34.86)

6.91 25.38
27.24 100.00

(0.76) (11.00)
0.67 2.46

1.09

As of 31 December 2019, the Company had total liabilities of 27.91 million baht, an increase of 0.67 million
baht or 2.46% from the previous year. The main increase was Trade and other payables.

2019 %

MB

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

2018

MB

%

Change (+/-)
%
MB

57.86
56.33
40.36

116.50 57.86
116.50 56.70
83.46 40.62

116.50 116.50
-

5.63
11.65
(4.81) (2.32)
206.81 100.00

11.65 5.67
(6.14) (2.99)
205.48 100.00

1.33 21.66
1.33 0.65

116.50
116.50
83.46

As of 31 December 2019, the Company had a total shareholders’ equity of 206.81 million baht, an increase
of 1.33 million baht or 0.65% from the previous year, because of the net profit from operating results.
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3. Financial Ratio Analysis
3.1 Profitability Ratios

Gross Profit Margin Ratio (%)
30.44%

32%

27.95%

26.68%

24%

24.94%

16%

13.01%
8%

In 2019, the Company’s gross profit ratio was
27.95%, a decrease of -8.18% from the previous year
because the increase revenue from ICT Event and
goverment projects which have higher costs. Although
the amount of gross profit Y2019 was increase 4.66
million baht from the previous year.

0%

2019

2018

2017

2016

2015

Net Profit (Loss) Margin Ratio (%)
2.48%

3%
2%
1%

In 2019, the Company’s net profit margin ratio was
0.80%, a decrease from the previous year (2.48%)
because the Company has net profit 1.33 million baht
decrease from the previous year of 2.07 million baht.

1.32% 1.04%

0.80%

0%
(1%)
(2%)
(3%)

(3.02%)

(4%)

2019

2018

2017

2016

2015

Return on Assets Ratio (ROA) (%)
3%

In 2019, the Company’s return on assets ratio was
1.37% less than the previous year’s ratio 1.92% from
the decrease of the operation’s profit.

2.81%
1.37% 1.92% 1.24%

1%
0%
(1%)
(3%)
(5%)

2019

(5.67%)
2018

2017

2016

2015
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Return on Equity Ratio (ROE) (%)
3%
1%
0%

0.64%

1.66% 1.07%

In 2019, the Company’s return on equity ratio was
0.64% less than the previous year’s ratio 1.66% from
the decrease of the operation’s profit.
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3.2 Liquidity Ratio
Current Ratio (Times)
8

7.07

7.90
6.99

6.23

6

4.04

4
2
0

2019

2018

2017

2016

As of 31 December 2019, the Company’s current
ratio was 7.07 times which was decreased from the
previous year’s ratio (7.90 times). This ratio reflects the
Company’s financial strength and the ability to pay
short-term debts.

2015

3.3 Financial Leverage Ratios
Debt to Equity Ratio (Times)
0.22

0.22
0.17

0.13

0.13 0.14

0.14

2019

2018

2017

2016

As of 31 December 2019, the Company’s debt to
equity ratio was 0.13 times nearly to the previous year.
It showed the Company’s strong financial status
because it had very minimum reliance on debt
financing.

0.11
0.06
0.00
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2015

3.4 Asset Management Ratio
Account receivables
As of 31 December 2019, the Company had account receivables of 26.05 million baht and net account
receivables of 25.23 million baht, an increase of 2.92 million baht and 2.94 million baht respectively. 80% of total
account receivables were not yet due. Total allowance for doubtful debt was equal to 0.82 million baht.
The Company’s reserves doubtful debt policy, the account receivables with ages 3-6 months, the Company
reserved 25% of them and ages over 6 months, the Company reserved 100% of them.
Aging of Trade account receivables
December 31, 2019

17%
1-3 Ms

80%

3%
Over 6 Ms

Not yet due

Inventories
As of 31 December 2019, the Company had an inventory on hand 0.17 million baht, included raw material
0.05 and net finished goods 0.12 million baht (Cost 0.74MB and devalue 0.62MB). Most of them are old pocket
books. The Company has no policy to distribution.
The Company’s devaluation policy was to reserve a total 100% of outdated publications, which had
an inventory aging of more than 6 months.

Factors Impact and Influences on Future Operations and Financial positions
The Company operates the business related to
content management and creation of ICT and business
media, provision of complete marketing media service,
organization of ICT trade exhibition, business seminars,
and event organization for corporate and enterprise
customers, which have the factors that may affect the
future operations and financial positions, including :
- Rapid change of information technology and digital
technology influences that change in consumer behaviors
in terms of content consumption, information understanding, and participation in trade exhibitions and seminars.
Therefore, ARIP is required to continuously enhance
potentials and skills of the Company’s personnel, and
develop new forms of service to meet the change of
consumer behaviors which leads to the possibility of
becoming an organization of innovations which can create
products, services or effective forms of management to
improve long-term competitiveness.

- Development of new business model is necessary
due to the continuous change of business which affects
the traditional business operation. The successful
business transformation will help the Company to continue
its operation. However, the consumer needs have
dramatically changed, causing the Company unable
to maintain its traditional way of doing business.
The Company, therefore, has to develop new business
or expand its investment to meet the market needs,
which impacts the business and operating results.
- The Global Climate Change, Environmental
Problems and Waste Management Trends have been
focuses, those are leading and enabling corporations to
manage complex global supply chains such as paper &
plastic to limit the consumption of natural resources and
reduce pollutions. This incidence may cause the Company
to cut down the use of materials in the Company’s
production and switch to other types of materials,
which are possible to affect higher operating costs.
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Board of director’s duties
on financial disclosure 2019
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 2019 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 2019 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 2019
ending 31 December 2019, which has been reviewed by the audit committee, management and the Company’s
financial auditor to be correct, complete, appropriate, in compliance with generally accepted accounting
practices and employs appropriate accounting policies on a consistent basis. The financial disclosure is
deemed to be transparent, provides an appropriate level of disclosure and is in compliance with all the relevant
legal, guidelines and policies.

Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board
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Mr. Min Intanate
Executive Chairman

Corporate Governance Committee’s Report
The Corporate Governance Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there (3)
independent directors. The members of the Committee are as follows:
1. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen			
Chairman of the Corporate Governance Committee
2. Mr. Prakob Visitkitjakarn			
Member of the Corporate Governance Committee
3. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.* Member of the Corporate Governance Committee
		 * Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. was appointed to member of CG from the Board’s resolution of Board
No. 1/2019 since 21 February 2019

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 2019 and has
accomplished the duties which have been assigned by the Board. Responsibilities of the Committee include
supervising the Company’s operations to follow the established corporate governance code, ensuring the
Company’s management is executed with transparency, disclosure, accountability and fairness to all potential
stakeholders and that it will lead to the Company’s sustainable growth. The key points of the Committee’s
discussion are as follows:
1. Executing a review and development of the Company’s corporate governance policies, the principles
of how business is conducted and the ethics of the Company’s committees, management and staff, in order
to coincide with the corporate governance code of The Stock Exchange of Thailand, The Securities and
Exchange Commission, Thai Institute of Directors, and the rules of the ASEAN CG Scorecard. Further policies
and best practices regarding corporate governance will also be implemented, as approved by the Board.
2. Revising the Company’s corporate governance policies and the agreement to apply the corporate
governance code of 2017 (hereinafter known as CG Code) to be adjusted for the Company’s business context
and be reveal in the Company’s 2019 Annual Report, Form 56-1 and the Company’s website.
3. Directing and encouraging the Company to follow the corporate governance code, in order to instill
confidence that the Company’s management is executed with transparency, disclosure, accountability and
fairness to all potential stakeholders.
4. Ensuring there is an assessment and revision of the Board and sub-Committees’ charter to align
with the appropriate and current circumstances.
5. Regularly reporting the Committee’s findings to the Board.

Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Chairman of the Corporate Governance Committee
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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. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.** Independent Director and Audit Committee Member
* The person who has experience in Accounting and Financial and reviewing Financial statements.
** Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. was appointed to member of AC from the Board’s resolution No. 1/2019
since 21 February 2019

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, recommend to the Board an independent person to be the Company’s auditor,
remoral of the auditor and audit fees.
		
• To oversee the Company’s compliance with related laws and regulation.
		
• Other duties assigned by the Board.
During 2019, 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. The major issues could be summarized as follows:
1. Financial Report Review: The review of 2019 quarterly and annual financial statements examined
material items, the appropriateness of accounting policies used to prepare financial statements, the completeness
and accuracy of information disclosed in the notes to the financial statements, auditor’s opinion, and the
explanation and analysis of the company’s financial position and performance. The Audit Committee requested
the auditor’s opinion regarding the accuracy and completeness of the financial statements, information
disclosure, and key accounting adjustments and agreed that the Company’s financial statements and
information disclosure were adequate and complied with the generally accepted accounting principles.
2.Risk management and Internal control: The committee reviewed the adequacy, effectiveness, and
efficiency of the internal control system by considering the audit report prepared by the internal control
department, auditor’s opinion, follow-up of internal control system improvement, risk management oversight,
good internal control system, and strict compliance with the laws and regulations of the Stock Exchange
or related business law.
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3. Internal control oversight: The committee approved audit plan and regularly reviewed audit results every
quarter and monitored that the management make improvements following its recommendations. The committee
also made sure that the Company’s protocol is compliant with relevant standards and suitable for the Company.
4. Regulatory compliance: The Audit Committee held meetings with the Executives who are directly
responsible for the concerned issues and with the internal control department to pose questions and exchange
opinions in order to ensure that the Company’s practices complied with the laws, regulations, rules, and
international standards
5. Corporate governance: The committee reviewed the Company to ensure that it has adopted the
Corporate Governance Code for listed companies issued by the Securities and Exchange Commission (SEC) and
other corporate governance practices; for example, the Stock Exchange of Thailand principles of good corporate
governance and the criteria of the Thai Institute of Directors (IOD)’s survey project on corporate governance of
Thai listed companies, and ASEAN CG Scorecard in the Company’s operation monitoring. The committee also
conducted a review to ensure that the Company complied with the specified corporate governance policy.
6. Whistle Blowing: The committee reviewed the reporting of the report on misconduct and fraud through
various channels. In 2019, there was no report or complaint on illegal or unethical conduct or corruption or
behavior that might indicate fraudulent or unlawful conduct of the Company’s personnel, either by employees or
other stakeholders.
7. Related items: The committee reviewed the reasonableness and benefit maximization of items that are
related or items that are likely to cause conflict of interest as well as the proper disclosure of that information to
ensure compliance with the laws and rules issued by regulatory bodies and the Stock Exchange of Thailand.
8. External auditors: The Audit Committee had a duty to propose the appointment, removal or termination
of external auditor concluded that EY office Limited possessed the professional expertise, experience, and
independence. The committee, therefore, proposed EY office Limited to be the Company’s external auditor. On top
of this, the committee held a meeting with the external auditor without the management’s presence to discuss issues
that the Audit Committee deemed appropriate for private discussions as well as issues concerning problems or
hindrances facing external auditor in performing their duties.
For the year 2020, the Audit Committee has proposed to the Board to appoint Mr. Chayapol Suppasedtanon
C.P.A., Registration No. 3972 and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A., Registration No. 3516 and/or Ms.
Pimjai Manitkajohnkit C.P.A., Registration No. 4521 and/or Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A.,
Registration No. 5659 and/or Ms. Sumana Punpongsanon C.P.A., Registration No. 5872, EY Office Limited, as the
Company’s auditor, for the shareholders meeting’s approval.
To summarize, in 2019, the Audit Committee performed its duties with independence, prudence, and
discretion and gave opinions and recommendations which were beneficial to the Company to ensure that the
Company’s financial report was accurate and reliable and that the Company had good corporate governance,
compliant business operations, risk management system, and efficient and effective internal control system for
the maximum benefit of the Company.

Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Audit Committee
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Nomination and Remuneration Committee’s Report
The Nomination and Remuneration Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there
(3) independent directors. The members of the Committee are as follows :
1. Mr. Prakob Visitkitjakarn 			
Independent Director and Chairman of NRC
2. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen 			
Independent Director and Member of NRC
3. Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D.* Independent Director and Member of NRC

* Assoc. Prof. Rana Pongruengphant, Ph. D. was appointed to member of NRC from the Board’s resolution No. 1/2019 since 21
February 2019.

In 2019 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 2019 to be re-appointed as director for another term. The Shareholders’ 2019 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 Board for endorsement and
further proposed to the shareholders’ 2019 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, 2019 there are 8 Directors in the Board, in which 2 of them are Executives and
6 of them are non-executives, which also include 3 members of the independent directors.
In 2019 the Directors received remuneration according to the director’s remuneration table. It is of the opinion
of the committee that the number of the directors of the Company and the corresponding remuneration are
reasonable and commensurate with their respective responsibilities, and in line with the guidelines endorsed
by the committee.

Mr. Prakob Visitkitjakarn
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
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Independent Auditor’s Report

To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
Opinion

		 I have audited the accompanying financial statements of ARIP Public Company Limited (the Company),
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2019, 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 2019, 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 amount 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
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		 • 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.
		 • 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 4.14
and Notes 23 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.
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The Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for
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.
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.
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		 • 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.
		 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 : 24 February 2020
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2019
(Unit : Baht)

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 deposits
Property, building and equipment
Intangible asset
Withholding tax deducted at source
Deposits
Deferred tax assets
Total non-current assets
Total assets

Note

2019

2018

7
8
6, 9, 21
10
11

72,800,766
976,742
56,375,126
168,494
14,642,417
3,840,575
148,804,120

104,739,006
913,264
39,776,759
229,318
4,117,968
2,234,519
152,010,834

12
13
14
15

11,500,000
46,200,305
11,906,568
13,485,193
218,200
2,607,188
85,917,454
234,721,574

11,500,000
47,589,516
2,808,265
14,255,285
193,200
4,360,605
80,706,871
232,717,705

23

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2019
(Unit : Baht)
Note

2019

2018

6, 16

18,070,198

15,955,527

17
21

375,221
2,603,928
21,049,347

352,820
2,926,395
19,234,742

17
18

714,867
6,149,804
6,864,671
27,914,018

1,090,088
6,913,318
8,003,406
27,238,148

116,500,000

116,500,000

116,500,000
83,464,677

116,500,000
83,464,677

11,650,000
(4,807,121)
206,807,556
234,721,574

11,650,000
(6,135,120)
205,479,557
232,717,705

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities
Trade and other payables
Current portion of liability under finance
		 lease agreement
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Liability 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
19
		 Deficit
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2019
(Unit : Baht)

Profit or loss:
Revenues
Revenue from contracts with customers
Interest income
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales, services and license
Selling and distribution expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit before finance cost and income tax
Finance cost
Profit before income tax
Tax expense
Profit for the year

Note

2019

2018

20

164,427,329
1,410,198
120,168
165,957,695

135,663,661
1,166,913
52,355
136,882,929

118,473,206
1,153,626
43,132,427
162,759,259
3,198,436
( 117,020)
3,081,416
(1,753,417)
1,327,999

94,371,101
1,417,990
36,633,261
132,422,352
4,460,577
( 140,085)
4,320,492
(919,909)
3,400,583

1,327,999

(981,658)
(981,658)
2,418,925

0.003

0.007

23

Other comprehensive income:
Other comprehensive income not to be
reclassified to profit or loss in subsequent periods:
Actuarial loss - net of income tax
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Earnings per share
Basic earnings per share
Profit for the year

25

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 2019
(Unit : Baht)
Issued and
full paid
capital

Share
premium

Retained earnings (deficit)
Appropriated statutory
reserve
Deficit

Total

Balance as at 1 January 2018
116,500,000 83,464,677
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2018
116,500,000 83,464,677

11,650,000
11,650,000

(8,554,045) 203,060,632
3,400,583 3,400,583
(981,658)
(981,658)
2,418,925 2,418,925
(6,135,120) 205,479,557

Balance as at 1 January 2019
116,500,000 83,464,677
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2019
116,500,000 83,464,677

11,650,000
11,650,000

(6,135,120) 205,479,557
1,327,999 1,327,999
1,327,999 1,327,999
(4,807,121) 206,807,556

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

ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

0179

ARIP Public Company Limited
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2019
(Unit : Baht)

Cash flows from operating activities
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)
Reduction of inventories to net realisable value
Amortisation of deferred service costs
Gain on sale of equipment
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 received from witholding income tax refundable
Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2019

2018

3,081,416

4,320,492

3,272,411
(18,587)
16,731
24,548,881
493,762
2,491,818
79,180
(1,410,198)
32,555,414

6,391,732
109,238
11,809
17,643,973
(20,868)
275
839,921
100,243
(1,166,913)
28,229,902

(16,701,878)
44,093
(35,073,330)
(1,606,056)
(25,000)

6,991,236
91,125
(21,677,303)
(294,695)
-

2,114,671
(322,467)
(3,255,332)
(22,269,885)
3,730,786
(3,454,456)
(21,993,555)

(1,006,877)
(1,308,885)
(1,500,000)
9,524,503
(3,193,895)
6,330,608

ARIP Public Company Limited
Cash flows statement (continued)
For the year ended 31 December 2019
(Unit : Baht)

Cash flows from investing activities
Increase in fixed deposits
Acquisitions of equipment
Acquisitions of intangible assets
Proceeds from sales of equipment
Interest income
Net cash flows used in investing activities
Cash flows from financing activities
Repayments of liability 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 loss

2019

2018

(63,478)
(1,039,366)
(9,942,137)
1,532,296
(9,512,685)

(62,855)
(1,095,992)
(1,592,806)
27,397
1,043,191
(1,681,065)

(352,820)
(79,180)
(432,000)
(31,938,240)
104,739,006
72,800,766

(331,758)
(100,243)
(432,001)
4,217,542
100,521,464
104,739,006

-

(1,227,072)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ARIP Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2019
1. General information

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.

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 (revised 2018) and new financial reporting standards
and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards
with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance
for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact
on the Company’s financial statements. However, the new standard involves changes to key principles, which are
summarised below:
		TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
		TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations.
			 TAS 11 (revised 2017)			
Construction Contracts
			 TAS 18 (revised 2017)			
Revenue
			 TSIC 31 (revised 2017)			
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
			 TFRIC 13 (revised 2017) 		
Customer Loyalty Programmes
			 TFRIC 15 (revised 2017)		
Agreements for the Construction of Real Estate
			 TFRIC 18 (revised 2017)		
Transfers of Assets from Customers			
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		 Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the
scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts
with customers, with revenue being recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities
to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each
step of the model.
		 This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.
(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2020
		The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial reporting standards
and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards
with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance
for users of the standards except the following new standards which involve changes to key principles, which are
summarised below.
		Financial reporting standards related to financial instruments
		A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations,
as follows:
		 Financial reporting standards:
		
TFRS 7				
Financial Instruments: Disclosures
		
TFRS 9 				
Financial Instruments
		 Accounting standard:
		
TAS 32 				
Financial Instruments: Presentation
		 Financial Reporting Standard Interpretations:
			 TFRIC 16 				
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
			 TFRIC 19				
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
		 These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the
characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment using
the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation
and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some
accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
		 The management of the Company expects the adoption of these accounting standards to result in
the following adjustment.
		 • Recognition of credit losses - The Company is to recognise an allowance for expected credit losses on
its financial assets, and it is no longer necessary for a credit-impaired event to have occurred. The Company
applies the simplified approach to consider impairment of trade receivables.
		 The management of the Company believes that the adoption of these standards will not have any significant
impact on the financial statements.
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		 TFRS 16 Leases
		 TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out
the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee
to recognise assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying
asset is low value.
		 Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue
to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17.
		 The management of the Company believes that adoption of this standard will not have any significant
impact on the financial statements.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
		Sales of goods
		 Revenue from sale of goods is recognised at the point in time when control of the asset is transferred
to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured at the amount of the consideration
received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after deducting returns, discounts,
allowances and price promotions to customers.
		Magazine subscription income
		 Magazine subscription income is recognised over time based on straight-line basis over
the subscription period.
		Rendering of services
		 Service revenue is recognised over time when services have been rendered taking into account the
stage of completion, using output method, measuring based on information provided by the project managers.
		 The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been recorded as “Accrued income”.
The amounts recognised as trade receivables when the Company’s right to consideration is unconditional
such as upon completion of services and acceptance by the customer.
		 Advertising service income is recognised at a point in time 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 at a point in time when the event has occurred.
		License income
		 License income is recognised as revenue at a point in time on delivery of the right to use program,
provided that there are no significant post delivery obligations.
		Interest income
		 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
4.2 Cost to fulfill a contract
		The Company recognised costs that relate to the satisfaction of performance obligations under the contract
as asset, when the costs generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying performance
obligations in the future and are expected to be recovered. The costs are amortised on a systematic basis that is
consistent with the nature of the revenue recognition. The Company recognised impairment loss to the extent that
the carrying amount of an asset exceeds the amount of the consideration less related cost.
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4.3 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.
4.4 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.
4.5 Inventories
		Inventories are valued at the lower of average cost and net realisable value.
4.6 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:
			 Building
20
years
			 Building improvements
- 5,10,20
years
			 Computer equipment
3, 5
years
			 Office equipment and furniture
5
years
			 Motor vehicles
5
years
			 Depreciation is included in determining income.
			 No depreciation is provided on land and assets under installation.
			 An item of property, 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.
4.7 Intangible assets / amortisation
		 Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial
recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated
impairment losses.
		 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and
tested for impairment whenever there is an indication that the intangible assets may be impaired. The amortisation
period and the amortisation method for such intangible assets are reviewed at least at each financial year end.
The amortisation expense is charged to profit or loss.
		 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
			
Useful lives
			 Computer softwares
3, 5
years
			 E-course
3
years
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4.8 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.
4.9 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.
4.10 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.
4.11 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.
4.12 Employee benefits
		Short-term employee benefits
		 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses
when incurred.
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			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 defined benefits plans are recognised immediately in other
comprehensive income.
			 Past service costs are recognised in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or
curtailment and the date that the Company recognises restructuring-related costs.
4.13 Provisions
			Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is
probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
4.14 Income tax
			Income tax 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.

ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

0187

4.15 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:
		 Estimated stage of completion
		The Company recognises service revenue over the period for which service is rendered taking into account
the stage of completion. The management is required to use judgement based on the best information available
in the current situation and business experience to measure progress towards complete satisfaction of a
performance obligation (output method), based on information provided by the project managers.
		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.

�ปี 2562
0188 รายงานประจำ
บริษทั เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

		Post-employment benefits under defined benefit plans
		 The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase
rate, mortality rate and staff turnover rate.

6. Related party transactions

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

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

Relationship
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common shareholders / Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Parent company of a major shareholder
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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 : Thousand Baht)
2019

2018

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

2,554
3,950
13,912
9,783

2,075
5,795
18,882
8,659

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

1,573
1,706
685
1,800
1,404
4,151
-

997
426
720
1,800
1,404
5,530
9

Pricing policy

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
Agreed upon basis

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of the accounts between the Company and those
related parties are as follows:
													 (Unit : Thousand Baht)
2019
2018
Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Related companies (related by common shareholders and directors) 10,012
Trade and other payables - related parties (Note 16)
714
Related companies (related by common shareholders and directors)

1.

10,535
3,297

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company had employee benefit expenses
payable to their directors and management as below.				 (Unit : Thousand Baht)
Short-term employee benefits
Post-employment benefits		
Total

2019

2018

14,381
234
14,615

12,638
381
13,019

7. Cash and cash equivalents				
Cash
Bank deposits
Bill of exchange
Total
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2019
130
72,671
72,801

(Unit : Thousand Baht)
2018
130
89,754
14,855
104,739

As at 31 December 2019, bank deposits carried interests between 0.37% and 1.40% per annum (2018:
between 0.38% and 4.10% per annum).
As at 31 December 2019, the Company had investment in bill of exchange of Baht 14.86 million, which invested
through a securities company. This bill of exchange issued by Lease It Public Company Limited (related party).
This bill of exchange was matured in 3 months, on 28 March 2019. During 2019, the Company earned interest
income from bill of exchange amounted to Baht 0.67 million (2018: Baht 0.23 million).

8. Current investment

As at 31 December 2019, the Company had invested in fixed deposit with a maturity of more than 3 months
totalling Baht 1.0 million (2018: Baht 0.9 million). The fixed deposit carried interest at rates of 0.90% - 1.00%
per annum (2018: 0.90% - 1.00% per annum).

9. Trade and other receivables 					 (Unit : Thousand Baht)
Trade receivables - related parties (Note 6, 21)
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 (Note 21)
Aged on the basis of due dates
		 Not yet due
		 Past due
			 Up to 3 months
			 3 - 6 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 parties (Note 6, 21)
Accrued income - unrelated parties (Note 21)
Retention receivables (Note 21)
Advance payments
Others
Total other receivables
Trade and other receivables - net

2019

2018

6,770

7,487

532
7,302

107
7,594

14,087

12,684

3,838
214
605
18,744
(819)
17,925
25,227

1,554
604
686
15,528
(837)
14,691
22,285

2,710
21,095
7,291
10
42
31,148
56,375

2,941
8,276
6,009
102
164
17,492
39,777
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10. Inventories				

(Unit : Thousand Baht)

Reduce cost to net
Inventories - net
realisable value
2019
2018
2019
2018
2019
2018
737
(601)
750
(618)
119
Finished goods
149
49
80
49
Raw materials
80
786
(601)
830
(618)
168
Total
229
During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.025 million (2018: Baht 0.029
million), to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of cost of
inventories by Baht 0.008 million (2018: Baht 0.017 million), and reduced the amount of inventories recognised
as expenses during the year.
Cost

11. Deferred service costs				
Net book value at beginning of year
Addition
Amortisation
Net book value at end of year

(Unit : Thousand Baht)
2019

2018

4,118
35,073
(24,549)
14,642

85
21,677
(17,644)
4,118

12. Restricted bank deposits

As at 31 December 2019 and 2018, restricted bank deposits are detailed below.
		 • 12 months fixed deposit of 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 and saving bank deposit of Baht 5 million pledged with banks to
secure the issuance of bank guarantees granted by the banks to the Company.

13. Property, building and equipment 				

(Unit : Thousand Baht)

Furniture
Motor
Building Computer fixtures and
Land Building improvements equipment office equipment vehicles
Cost:
1 January 2018
Additions
Disposals
Write-off
31 December 2018
Additions
31 December 2019
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41,074 10,000
41,074 10,000
41,074 10,000

15,202
15,202
15,202

21,515
962
(903)
(106)
21,468
930
22,398

9,520
134
(1,046)
(77)
8,531
109
8,640

8,660
8,660
8,660

Total
105,971
1,096
(1,949)
(183)
104,935
1,039
105,974

(Unit : Thousand Baht)
Furniture
Building Computer fixtures and
Motor
Land Building improvements equipment office equipment vehicles
Accumulated depreciation:
- 8,918
1 January 2018
- 500
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation of write-off
- 9,418
31 December 2018
- 500
Depreciation for the year
- 9,918
31 December 2019
Net book value:
41,074 582
31 December 2018
82
41,074
31 December 2019
Depreciation for the year
2018 (All included in administrative expenses)
2019 (All included in administrative expenses)

Total

13,343
214
13,557
213
13,770

20,217
913
(903)
(106)
20,121
783
20,904

8,454
537
(1,041)
(76)
7,874
333
8,207

5,772
603
6,375
600
6,975

56,704
2,767
(1,944)
(182)
57,345
2,429
59,774

1,645
1,432

1,347
1,494

657
433

2,285
1,685

47,590
46,200
2,767
2,429

As at 31 December 2019, the Company had vehicle with net book value of Baht 1.7 million (2018: Baht
2.3 million) which was acquired under finance lease agreement.
As at 31 December 2019, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The original
cost of those assets amounted to approximately Baht 45.5 million (2018: Baht 39.7 million).

14. Intangible assets				

Cost :
1 January 2018
Additions
Disposals
Transfer in (out)
31 December 2018
Additions
Transfer in (out)
31 December 2019
Accumulated amortisation:
1 January 2018
Amortisation for the year
Disposals
31 December 2018
Amortisation for the year
31 December 2019

(Unit : Thousand Baht)
E-course and
software under
development

Computer
Softwares

E-course

24,540
76
(3,892)
20,724
106
20,830

690
1,565
2,255
299
2,554

999
1,516
(1,565)
950
9,837
(299)
10,488

26,229
1,592
(3,892)
23,929
9,943
33,872

21,330
3,217
(3,892)
20,655
56
20,711

58
408
466
788
1,254

-

21,388
3,625
(3,892)
21,121
844
21,965

Total
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(Unit : Thousand Baht)
Computer
Softwares

E-course and
software under
development

E-course

Total

Net book value :
31 December 2018
2,808
950
69
1,789
31 December 2019
11,907
10,488
119
1,300
Amortisation for the year
2018
3,625
2019
844
As at 31 December 2019, certain computer software has been fully amortised but is still in use.
The original cost of those assets amounted to approximately Baht 20.6 million (2018: Baht 20.3 million).

15. Withholding tax deducted at source
Year 2015
			 Year 2016
Year 2017
Year 2018
			 Year 2019
Total

(Unit : Thousand Baht)
2019

2018

2,970
3,868
3,191
3,456
13,485

4,227
2,970
3,868
3,190
14,255

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.
In 2019, the Company received a refund of withholding tax deducted at source of the year 2015 of Baht 3.7
million. The Company written-off the rest of withholding tax deducted at source of the year 2015 of Baht 0.5 million.

16. Trade and other payables 						 (Unit : Thousand Baht)
Trade payables - related parties (Note 6)
Trade payables - unrelated parties
Accrued expenses - related parties (Note 6)
Accrued expenses - unrelated parties
Total trade and other payables

2019

2018

705
10,198
9
7,158
18,070

3,297
3,932
8,726
15,955

17. Liability under finance lease agreement 			
Liability under finance lease agreement
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liability under finance lease agreement - net of current portion
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(Unit : Thousand Baht)
2019

2018

1,188
(98)
1,090
(375)
715

1,620
(177)
1,443
(353)
1,090

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing company for rental of vehicles
for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The term of the agreement
is generally 5 years.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreement were as follows:
(Unit : Thousand Baht)

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

As at 31 December 2019
Less than 1 year 1 - 4 year Total
432
1,188
756
(57)
(98)
(41)
375
1,090
715

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

(Unit : Thousand Baht)
As at 31 December 2018
Less than 1 year 1 - 4 year Total
1,620
1,188
432
(177)
(98)
(79)
1,443
1,090
353

18. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2019 and 2018, which is
compensations on employees’ retirement, was as follows :
(Unit : Thousand Baht)
Provision for long-term employee benefits at beginning of year
Included in profit or loss :
Current service cost
Interest cost
Past service cost from the plan amendment
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

2019

2018

6,913

6,346

783
225
1,484

708
132
-

(3,255)
6,150

(891)
44
2,074
(1,500)
6,913

The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the next year (2018: Nil).
As at 31 December 2019, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit
is 10 years (2018: 10 years).
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Significant actuarial assumptions are summarised below:
2019

2018

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

(%per annum) (%per annum)
Discount rate
Future salary increase rates (depending on age)
Staff turnover rates

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term
employee benefit obligation as at 31 December 2019 and 2018 are summarised below:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Increase
(%)
1
1
10

31 December 2019
Effect to obligation Decrease
(Thousand Baht)
(%)
(715)
1
784
1
(370)
10

Effect to obligation
(Thousand Baht)
805
(712)
409

Increase
(%)

31 December 2018
Effect to obligation Decrease
(Thousand Baht)
(%)

Effect to obligation
(Thousand Baht)

1
1
10

(548)
531
(289)

1
1
10

618
(484)
319

On 5 April 2019, The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal Gazette. This
stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period of
twenty years or more, with such employees entitled to receive not less than 400 days’ compensation at the latest
wage rate. The law is effective from 5 May 2019. This change is considered a post-employment benefits plan
amendment and the Company has additional long-term employee benefit liabilities of Baht 1.5 million as a result.
The Company reflect the effect of the change by recognising past service costs as expenses in the income
statement of the current year.

19. 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.
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20. Revenue from contracts with customers
20.1 Disaggregated revenue information
Type of goods or service:
Income from sale
Income from management of events and seminar
Income from service
Total revenue from contracts with customers
Timing of revenue recognition:
Revenue recognised at a point in time
Revenue recognised over time
Total revenue from contracts with customers

(Unit : Thousand Baht)
2019

2018

3,166
79,148
82,113
164,427

3,131
58,331
74,202
135,664

135,981
28,446
164,427

118,241
17,423
135,664

20.2 Revenue recognised in relation to contract balances

Revenue recognised that was included in the beginning of the year of
contract liabilities

(Unit : Thousand Baht)
2019

2018

230

828

20.3 Revenue to be recognised for the remaining performance obligations
		As at 31 December 2019, revenue aggregating to Baht 29.1 million is expected to be recognised in the
future relating to performance obligations that are unsatisfied of contracts with customer (2018: Baht 3.9 million).

21. Contract balances

(Unit : Thousand Baht)
31 December
2019

Contracts asset (Note 9)
Contract liabilities

56,323
206

31 December
2018
39,511
281

22. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

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

(Unit : Million Baht)
2019

2018

52
87
3
3

46
64
6
2
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23. Income tax

Income tax for the years ended 31 December 2019 and 2018 were made up as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Current income tax:
Current income tax charge
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Tax expense reported in the statement of comprehensive income

2019

2018

-

-

1,753
1,753

920
920

The reconciliation between accounting profit and income tax expense was shown below:
(Unit : Thousand Baht)
Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate
Adjustment in respect of income tax of previous year
Reversal deferred tax assets as previously recorded
Effects of :
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total
Tax expense reported in the statement of comprehensive income

2019

2018

3,081
20%
616
1,001

4,320
20%
864
32
-

329
(193)
136
1,753

225
(201)
24
920

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended
31 December 2019 and 2018 were as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Deferred income tax relating to :
Actuarial loss

2019

2018

-

(245)

The components of deferred tax assets are as follows:
(Unit : Thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Tax losses
Total
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2019

2018

164
123
1,230
1,090
2,607

167
120
1,383
2,690
4,360

24. Promotional privilege

The Company has received promotional privilege 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 privilege 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 2019, the Company has operating revenue derived from promoted operation of Baht
0.1 million (2018: Baht 0.2 million).

25. 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.
Calculation of basic earnings per share is presented below:
Profit for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht/share)

2019

2018

1,328
466,000
0.003

3,400
466,000
0.007

26. 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 year, 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 2019 and 2018, respectively.
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(Unit : Thousand Baht)
Year ended 31 December 2019

Elimination of
Media and Management
Total inter-segment
contents
of events Digital service segments revenues Total
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

39,081
39,081

73,778
73,778

51,568
51,568

164,427
164,427

-

164,427
164,427

1,549

(606)

725

1,668

-

1,668
(117)
1,530
3,081
(1,753)
1,328

(Unit : Thousand Baht)
Year ended 31 December 2018

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

Elimination of
Media and Management
Total inter-segment
contents
of events Digital service segments revenues Total
36,185
36,185

54,282
54,282

45,197
45,197

135,664
135,664

-

135,664
135,664

3,022

(2,214)

2,433

3,241

-

3,241
(140)
1,219
4,320
(920)
3,400

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 2019, the Company has revenue from 4 major customers in amount of Baht 8 million, Baht
8 million, Baht 8 million and Baht 7 million, arising from digital service segment, management of events segment,
and media and contents segment (2018: 4 major customers in amount of Baht 9 million, Baht 8 million, Baht 8
million, and Baht 7 million, arising from digital service segment, management of events segment, and media and
contents segment).
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27. 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.
During the year 2019, the Company contributed Baht 1.2 million (2018: Baht 1.1 million) to the fund.

28. Operating lease and service commitments

The Company has entered into operating lease agreements in respect of the lease of warehouse space,
motor vehicles and service agreements. The terms of agreements are generally 1 and 5 years. These
agreements are non-cancellable.
As at 31 December 2019 and 2018, minimum lease payments, required under these non-cancellable
operating agreements contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
Payable :
In up to 1 year
In over 1 and up to 5 years

2019

2018

9.3
0.3

5.0
1.2

29. Financial instruments
29.1 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.
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(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2019
Fixed interest rate
Floating Non-interest Effective
Within 1 year 1 - 5 years interest rate bearing
interest rate
(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions

1.0
6.5

-

Financial liabilities
Trade and other payables
Liabilities under finance lease
		agreement

0.4

0.7

72.7
5.0

0.1
56.4
-

0.37 - 1.40
0.90 - 1.00
0.38 - 1.00

18.1
6.17
(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2018
-

Fixed interest rate
Floating Non-interest Effective
Within 1 year 1 - 5 years interest rate bearing
interest rate
(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Deposits at bank with restrictions

0.9
6.5

-

104.6
5.0

0.1
39.8
-

0.38 - 4.10
0.90 - 1.00
0.38 - 1.00

Financial liabilities
Trade and other payables
16.0
Liabilities under finance lease
6.17
0.3
1.1
		 agreement
		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.
29.2 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.

30. 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 2019, the Company’s
debt-to-equity ratio was 0.13:1 (2018: 0.13:1).

31. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 24 February 2020.
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