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สัารจากิประธาน์กิรรมูกิาร

M E S S A G E  F R O M

CHAIRMAN
OF THE BOARD 

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

 ในปี 2562 ท่�ผ่่านมา เศรษัฐกิัจำของโลกั ได้รับผ่ลกัระทบจำากั 

ค์วามไม่แน่นอนหลายด้าน ไม่ว่าจำะเป็นปัญหาสงค์รามกัารค้์า ภาวะ

ค์วามวุ่นวาย ค์วามขัดแย้งทางกัารเม่องในประเทศ และ 

หลายประเทศทั�วโลกัซ่ึ่�งส่งผ่ลกัระทบต่อเศรษัฐกิัจำไทยอย่าง 

หล่กัเล่�ยงไม่ได้ กัารส่งออกัหดตัว กัารใช้จ่ำายภาค์รัฐม่ค์วามล่าช้า

จำากังบประมาณท่�ไม่รับกัารอนุมัติตามภาวะปรกัติ ทำาให้กัารใช้จ่ำาย 

และกัารลงทุนของภาค์เอกัชนเกิัดกัารชะลอตัว

 ภายใต้สภาพีค์วามผั่นผ่วนทางเศรษัฐกิัจำ บริษััท เออาร์ไอพีี 

จำำากััด (มหาชน) ยังค์งพียายามปรับกัลยุทธ์์ธุ์รกิัจำ ทั�งด้านส่�อ งาน

อ่เวนท์และกัารบริกัาร  โดยให้ค์วามสำาคั์ญต่อกัารพัีฒนา 

ค์อนเทนต์ของส่�อต่าง ๆ ให้ทันยุค์ทันสมัย รวมถึึงส่�อดิจิำทัล และ

บริกัารด้านกัารตลาดดจิิำทัล  นอกัจำากัน่� ARIP ยังค์งมุ่งมั�นพัีฒนา

 Platform ในกัารบริหารกัารเรียนร้้ภายในองค์์กัร เป็นกัารเปิด

โอกัาสให้บุค์ลากัรได้ Upskill และ Reskill เพ่ี�อสามารถึปรับตัว

ให้ทันกัับกัารเปล่�ยนแปลงทางเทค์โนโลย่ท่�เกิัดข่�นอย่างรวดเร็ว  

นำาไปส่้กัารเพ่ี�มศักัยภาพีกัารแข่งขันให้องค์์กัร 

 ปี 2562 เป็นปีท่� ARIP เริ�มกัลับมาม่กัารเติบโตอ่กัค์รั�ง งบกัำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จำสำาหรับปี สิ�นสุดวันท่� 31 ธั์นวาค์ม 2562 แสดงให้

เห็นว่า บริษััทม่รายได้รวมอย่้ท่� 165.96 ล้านบาท เพ่ี�มข่�นร้อยละ 

21.24 เม่�อเท่ยบกัับปีก่ัอน และม่กัำาไรขั�นต้นอย่้ท่� 45.95 ล้านบาท

 เพ่ี�มข่�นจำากัปีก่ัอน 4.66 ล้านบาท  อย่างไรก็ัตาม บริษััทม่กัำาไรสุทธิ์

หลังภาษีัจำำานวน 1.33 ล้านบาท ลดลงจำากัปีก่ัอน 2.07 ล้านบาท 

ส่บเน่�องจำากั ค่์าใช้จ่ำายในกัารดำาเนินงานท่�เพ่ี�มข่�น และจำากักัารเพ่ี�ม

สำารองผ่ลประโยชน์ระยะยาวของพีนักังาน ตามข้อกัำาหนดท่�

เปล่�ยนแปลงไปของพีระราชบัญญัติคุ้์มค์รองแรงงาน

 บริษััทจำะมุ่งมั�นดำาเนินกิัจำกัารอย่างม่ธ์รรมาภิบาล สร้างคุ์ณค่์า

ให้แก่ัผ้้่ถ่ึอหุ้น และผ้้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุกัภาค์ส่วน รวมถึึงพัีฒนา

องค์์กัร เพี่�อกั้าวไปส่้กัารเติบโตท่�ยั�งย่น และขอถ่ึอโอกัาสน่� 

ขอบคุ์ณผ้้่ถ่ึอหุ้น ล้กัค้์า พัีนธ์มิตรทางธุ์รกิัจำ  ค์ณะกัรรมกัาร  

ผ้้่บริหาร พีนกัังาน และผ้้่ม่อปุกัารคุ์ณทุกัท่าน ท่�ได้ให้กัารสนับสนุน

กัารดำาเนินงานของบริษััทด้วยด่เสมอมา

(นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ)
ปร์ะธานกร์ร์มิการ์บริ์หาร์

(นายมินู เลีียวไพโร์จน์)
ปร์ะธานกร์ร์มิการ์



สัารจากิประธาน์กิรรมูกิารบริหาร 

M E S S A G E  F R O M

EXECUTIVE
CHAIRMAN

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

Dear Shareholders,
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นายมน้  เลีียวไพโรีจน์
Mr. Manu Leopairote

Age 77 Years 

Chairman of the Board 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)

• direct  0.17%

• indirect  –None -

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

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

Certificate: 
 • Director Certification Program (DCP) (30/2003) 
 • The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001) 
5 Years’ work experience:
 Listed Company: (8 EA)
 • ARIP PCL.  Chairman of the Board   Jan 2010-Present
  • SVOA PCL. Chairman of the Board 2016-Present
 • T.M.C. Industrial PCL. Chairman of the Board 2011-Present
 • Jubilee Enterprise PCL. Chairman of the Board 2010-Present 
 • Polyplex (Thailand) PCL. Chairman of the Board 2004-Present 
 • Bangkok Union Insurance PLC. Chairman of the Board 2004-Present 
 • Khon Kaen Sugar Industry PCL. Chairman of the Board 2004-Present
 • TPI Polene Power PCL. Chairman of Audit Committee 2016-Present

 Company Limited:  -None-

อายุ  77 ปี

ประธาน์กิรรมูกิาร 

สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)  

• ทางตรง   0.17% 

• ทางอ้อม  - ไม่ม่ -

จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 10 ปี (13 ม.ค์. 2553 – ปัจำจุำบัน)

กิารศึกิษา: 
 • ปริญญาเอกั บริหารธุ์รกิัจำดุษัฎ่ีบัณฑิิตกิัตติมศักัดิ� มหาวิทยาลัยธ์รรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
 • ปริญญาตรี เศรษัฐศาสตรบัณฑิิต (เก่ัยรตินิยมด่) มหาวิทยาลัยธ์รรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร กัารพัีฒนาอุตสาหกัรรม ศ้นย์อบรมนาโงยา ประเทศญ่�ปุ�น                               
 • ปริญญาบัตร วปอ.รุ่นท่� 34 วิทยาลัยป้องกัันราชอาณาจัำกัร                                                                                            

ประกิาศน่์ยบ่ต่ร/ โครงกิาร: 
 • Directors Certification Program (DCP) (30/2003) 
 • The Role of the Chairman Program (RCP) (3/2001) 

ประสับกิารณ์ย้อน์หล่ง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (8 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี   ประธ์านกัรรมกัาร ม.ค์. 2553-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. เอสวีโอเอ  ประธ์านกัรรมกัาร                               2559-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. ท่.เอ็ม.ซีึ่.อุตสาหกัรรม   ประธ์านกัรรมกัาร 2554-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. ย้บิลล่�เอ็นเตอร์ไพีรส์  ประธ์านกัรรมกัาร 2553-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. โพีล่เพีล็กัซ์ึ่ (ประเทศไทย)  ประธ์านกัรรมกัาร 2547-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. บางกัอกัสหประกัันภัย  ประธ์านกัรรมกัาร 2547-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. นำ�าตาลขอนแก่ัน  ประธ์านกัรรมกัาร 2547-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. ท่พีีไอโพีล่นเพีาเวอร์  ประธ์านกัรรมกัารตรวจำสอบ 2559-ปัจำจุำบัน

 บริษััททั�วไป: -ไม่ม่-
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Age 65 Years

Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019)  

• direct  44.28%

• indirect  –None -

Duration of Directorship 31 Years (Mar 10, 1989 – Present)

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. Director 2008-Present
 • D&B (Thailand) Co., Ltd. Chairman  2006-Present
 • National Credit Bureau Co., Ltd. Director 2000-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director 1995-Present
  • Advanced Research Group Co., Ltd.         Director 1997-Present

อายุ  65 ปี

กิรรมูกิาร และประธาน์กิรรมูกิารบริหาร
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)  

• ทางตรง  44.28%

• ทางอ้อม  - ไม่ม่ -

จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 31 ปี (10 ม่.ค์. 2532 – ปัจำจุำบัน)

กิารศึกิษา: 
 • ปริญญานิติศาสตรดุษัฎ่ีบัณฑิิตกิัตติมศักัดิ�, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกัา
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษัฎ่ีบัณฑิิตกิัตติมศักัดิ� สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ี�อกัารจัำดกัาร มหาวิทยาลัยมหาสารค์าม
 • ปริญญาตรีกิัตติมศักัดิ� วิทยาศาสตร์บัณฑิิต (วิทยากัารค์อมพ่ีวเตอร์) ค์ณะวิศวกัรรมศาสตร์และเทค์โนโลย่กัารเกัษัตร
     มหาวิทยาลัยเทค์โนโลย่ราชมงค์ลธั์ญบุรี
 • ปริญญาตรี สถึาปัตยกัรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

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

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (3 แห่ง)
  • บมจำ. เออาร์ไอพีี กัรรมกัารและประธ์านกัรรมกัารบริหาร ม่.ค์. 2532-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. เอสพีีวีไอ กัรรมกัารและประธ์านกัรรมกัารบริหาร 2554-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. บิซิึ่เนส ออนไลน์ กัรรมกัารและประธ์านกัรรมกัารบริหาร 2538-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. ไอท่ ซิึ่ต่� กัรรมกัารและประธ์านกัรรมกัารบริหาร 2539-2562
 • บมจำ. เอสวีโอเอ กัรรมกัารและกัรรมกัารผ้้่จัำดกัารใหญ่ 2556-2560
 
 บริษััททั�วไป: (5 แห่ง) 
 • บจำ. เอบิค์ส์ ด่เวลลอปเมนต์ กัรรมกัาร 2551-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ด่ แอนด์ บ่ (ประเทศไทย) ประธ์านกัรรมกัาร 2549-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ข้อม้ลเค์รดิตแห่งชาติ กัรรมกัาร 2543-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ค์อร์ แอนด์ พีีค์  กัรรมกัาร 2538-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. กัลุ่มแอดวานซ์ึ่ รีเสิร์ช กัรรมกัาร 2530-ปัจำจุำบัน

นายมินท่ร์ี อิงค์์ธเนศ
Mr. Min Intanate



รายงานประจำำาปี 2562
บริษััท เออาร์ไอพีี จำำากััด (มหาชน)016

กัารศึกัษัา: 
 • ปริญญาโท กัารจัำดกัารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยากัารค์อมพ่ีวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกัษัตรศาสตร์

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

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (จำำานวน 1 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี - กัรรมกัารและผ้้่จัำดกัารใหญ่ ส.ค์. 2562-ปัจำจุำบัน
  - ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายดิจิำทัล 2559-ปัจำจุำบัน
  - ผ้้่จัำดกัารฝ่�ายไอท่  2554-2559

 บริษััททั�วไป:  -ไม่ม่-
 • บจำ. กัลุ่มแอดวานซ์ึ่รีเสิร์ช    - ผ้้่ช่วยผ้้่จัำดกัารฝ่�ายไอท่ 2552-2554
  - ผ้้่ด้แลระบบค์อมพ่ีวเตอร์ 2546-2552
 • บจำ. ไอโซึ่เน็ท วิศวกัรค์อมพ่ีวเตอร์  2543-2546

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)

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 Aug 2019-Present
                                                     - Digital Solution Director May 2016-Present
                                                      - IT Manager  2011-2016 

 Company Limited:  -None-
 • Advanced Research Group Co.,Ltd. - Assistant IT Manager  2009-2011
    - System Administrator  2003-2009
 • Isonet Co.,Ltd.      System Engineer  2000-2003

น์ายบุญเลิศ น์ราไทั่
Mr. Boonlerd Narathai

อายุ 42 ปี
กิรรมูกิาร, ผูู้้จ่ดกิารใหญ่ และผูู้้อำาน์วยกิารฝ่่ายดิจิท่ั่ล
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  0.00%
• ทางอ้อม  -ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นผ้้่บริหาร  5 เด่อน (5 ส.ค์.2562 -ปัจำจุำบัน)
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Age 53 Years 
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  0.08% 
• indirect  –None-
Duration of Directorship 10 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

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

5 Years’ work experience:
 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

อายุ 53 ปี

กิรรมูกิาร
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  0.08%
• ทางอ้อม  -ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 10 ปี (13 ม.ค์. 2553 – ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา : 
 • 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                                                                                             
ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (4 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี กัรรมกัาร ม.ค์.2553-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. ไอท่ ซิึ่ต่� กัรรมกัาร 2561-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. บิซิึ่เนส ออนไลน์ กัรรมกัาร 2549-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. เอสวีโอเอ กัรรมกัาร 2545-ปัจำจุำบัน

 บริษััททั�วไป: (5 แห่ง)
 • บจำ. ดิจิำเทค์ วัน กัรรมกัาร ม.ค์.2563-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เอบิค์ส์ ด่เวลลอปเมนต์ กัรรมกัาร 2551-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เอซิึ่ส ค์อมพ่ีวเตอร์ กัรรมกัาร 2547-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) กัรรมกัาร 2549-ม่.ค์.2563
 • บจำ. เอเซิึ่ร์ทส์  กัรรมกัาร 2543-กั.พี.2563
 • บจำ. เอนิว ค์อร์ปอเรชัน กัรรมกัาร 2549-2562
 • บจำ. กัลุ่มแอดวานซ์ึ่ รีเสิร์ช กัรรมกัาร 2543-2562

Age 56 Years
Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  0.23% 
• indirect  –None -
Duration of Directorship 10 Years (Jan 13, 2010 – Present)

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

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

5 Years’ work experience:
 Listed Company: (2 EA)
 • ARIP PCL. Director Jan 2010-Present
 • Business Online PCL. Director 1997-Present
 
 Company Limited: (10 EA)
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2016-Present
 • Nature Concept Co., Ltd.         Director 2016-Present
 • A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. Director 2012-Present 
 • Health Online Co., Ltd. Director 2012-Present
 • ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
 • D2 Systems Co., Ltd. Director 2008-Present
 • Core & Peak Co., Ltd. Director 1999-Present
 • ARIT Co., Ltd. Director 1999-Present
 • Anew Corporation Ltd. Director 1995-Present
 • Anet Co., Ltd. Director 1995-Present
 • Advanced Research Group Co., Ltd. Financial Controller 1994-2018

อายุ 56 ปี

กิรรมูกิาร
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)  
• ทางตรง  0.23%
• ทางอ้อม  –ไม่ม่ -
จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 10 ปี (13 ม.ค์. 2553 – ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา: 
 • ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton
    ประเทศสหรัฐอเมริกัา
 • ปริญญาตรี พีาณิชยศาสตร์บัณฑิิต จุำฬาลงกัรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุ์รกิัจำบัณฑิิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ์รรมาธิ์ราช

ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • Director Accreditation Program (DAP) (2004)

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (2 แห่ง)
  • บมจำ. เออาร์ไอพีี กัรรมกัาร ม.ค์.2553-ปัจำจุำบัน
 • บมจำ. บิซิึ่เนส ออนไลน์ กัรรมกัาร 2540-ปัจำจุำบัน

 บริษััททั�วไป: (10 แห่ง)
 • บจำ. กัลุ่มแอดวานซ์ึ่ รีเสิร์ช กัรรมกัาร 2559-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เนเชอร์ ค์อนเซึ่พีท์         กัรรมกัาร         2559-ปัจำจุำบัน 
 • บจำ. เอ.อาร์.แอ็ค์เค์านติ�ง ค์อนซัึ่ลแตนท์ กัรรมกัาร 2555-ปัจำจุำบัน 
 • บจำ. เฮลท์ ออนไลน์ กัรรมกัาร 2555-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เอบิค์ส์ ด่เวลลอปเมนต์ กัรรมกัาร 2551-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ด่ท้ ซิึ่สเต็มส์ กัรรมกัาร 2551-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. ค์อร์แอนด์พีีค์ กัรรมกัาร 2542-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เออาร์ไอท่ กัรรมกัาร 2542-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เอนิว ค์อร์ปอเรชัน กัรรมกัาร 2538-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. เอเน็ต กัรรมกัาร 2538-ปัจำจุำบัน
 • บจำ. กัลุ่มแอดวานซ์ึ่ รีเสิร์ช ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายบัญชี 2537-2561
  และกัารเงิน

ดร. วิวส่ัน์ เต่่ยว ยอง เพ็ัง
Dr. Wilson Teo Yong Peng

น์ายประยูร ร่ต่น์ไชยาน์น์ท์ั่ 
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
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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)

อายุ 79 ปี
กิรรมูกิารอิสัระ ประธาน์กิรรมูกิารต่รวจสัอบ ประธาน์กิรรมูกิารสัรรหา 
และพิัจารณาค่าต่อบแทั่น์ และกิรรมูกิารบรรษ่ทั่ภิบาล
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)
• ทางตรง  0.16% 
• ทางอ้อม  – ไม่ม่ -
จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 11 ปี (16 กั.ย. 2552 – ปัจำจุำบัน)

Educations:
 • Master of Business Administration (Finance), Indiana University, USA 
  • Bachelor of Finance (Honors), Indiana University, USA

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

5 Years’ work experience:
 Listed Company: (3 EA)
 • ARIP PCL. - Independent Director, Chairman of AC Sep 2009-Present  
  - Member of CG  2018-Present
  - Chairman of NRC 2014-Present
 • Sri Trang Gloves  - Independent Director & Chairman of AC 2019-Present
    (Thailand) PLC. - Chairman of the Board
  - Chairman of Remuneration Committee, 
     Member of Nomination
 • Lease IT PLC. - Independent Director & Chairman of AC 2015-Present
 • Sri Trang Agro-Industry PCL.  - Independent Director & Chairman of AC  1997-2019
  - Vice Chairman 2016-2019

 Company Limited:  -None-

กัารศึกัษัา: 
 • ปริญญาโท MBA (Finance) ค์ณะกัารเงินกัารค์ลัง,  Indiana University, สหรัฐอเมริกัา
 • ปริญญาตรี (เก่ัยรตินิยม) (Finance) ค์ณะกัารเงินกัารค์ลัง,  Indiana University, 
    สหรัฐอเมริกัา 

ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • 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)

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:

 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (3 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี - กัรรมกัารอิสระและประธ์านกัรรมกัารตรวจำสอบ       กั.ย. 2552-ปัจำจุำบัน
   - กัรรมกัารบรรษััทภิบาล 2561-ปัจำจุำบัน
   - ประธ์านกัรรมกัารสรรหาและพ่ีจำารณาค่์าตอบแทน   2557-ปัจำจุำบัน    
 • บริษััทศรีตรังโกัลฟส์ - ประธ์านกัรรมกัาร   2562-ปัจำจุำบัน
     (ประเทศไทย) จำำากััด (มหาชน) - กัรรมกัารอิสระ และประธ์านกัรรมกัารตรวจำสอบ
   - ประธ์านกัรรมกัารกัำาหนดค่์าตอบแทน,
     กัรรมกัารสรรหา
 • บมจำ. ล่ซึ่อิท - กัรรมกัารอิสระและประธ์านกัรรมกัารตรวจำสอบ       2558-ปัจำจุำบัน  
 • บมจำ. ศรีตรัง แอโกัรอินดรัสทรี - กัรรมกัารอิสระและประธ์านกัรรมกัารตรวจำสอบ       2540-2562
   - รองประธ์านกัรรมกัาร 2559-2562

บริษััททั�วไป:  -ไม่ม่- 

น์ายประกิอบ วิศิษฐ์์กิิจกิาร 
Mr. Prakob Visitkitjakarn

รายงานประจำำาปี 2562
บริษััท เออาร์ไอพีี จำำากััด (มหาชน)018
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รองศาสัต่ราจารย์  
ดร. เรณา พังษ์เรืองพ่ัน์ธ์ุ  
Assoc. Prof. 

Rana Pongruengphant, Ph.D. 

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

 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)

5 Years’ work experience:
 Listed Company: (1 EA)
 • ARIP PCL.   - Independent Director, Member of AC Sep 2009-Present
   - Chairman of CG 2018-Present
   - Member of NRC 2014–Present
 Company Limited: (2 EA)
 • Office of Thailand Quality Award Thailand Quality Award Assessor 2014-Present
 • Bhumibol Adulyadej Hospital  - Deputy Director, Bhumibol Adulyadej Hospital, 2019-Present
       Directorate of Medical services, RTAF
   - Head, Office of Public Sector Development 2016-Present
    Committee, Directorate of Medical services, RTAF
   - Secretary of Risk Management Committee, 2016-Present
    Directorate of Medical services, RTAF
   - Deputy Director, Medical Operations Center,  2018-2019
    Directorate of Medical services, RTAF
   - Director, Department of technical Division 2017-2018
    Directorate of Medical services, RTAF
   - Head, Quality Improvement Center 2015-2017
   - Deputy Head, Quality Improvement Center 2013-2014
   - Vice Chairman of Risk Management Committee 2006-2014
   - Head of  Anesthesiology Department 2008-2013
   - Chairman of  the Education Quality  2006-2013
      Assurance Committee

น์อ. พัญ. อิศรญา สุัข้เจริญ 
(นามสกุัลเดิม ศรีวิจิำตร) 

Gp.Capt. Isaraya  
Sukcharoen 

อายุ 56 ปี
กิรรมูกิารอิสัระ กิรรมูกิารต่รวจสัอบ กิรรมูกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าต่อบแทั่น์
และประธาน์กิรรมูกิารบรรษ่ทั่ภิบาล
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  0.20%  
• ทางอ้อม  –ไม่ม่ –
จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 11 ปี (16 กั.ย. 2552 – ปัจำจุำบัน)

อายุ 73 ปี
กิรรมูกิารอิสัระ กิรรมูกิารต่รวจสัอบ กิรรมูกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าต่อบแทั่น์
และกิรรมูกิารบรรษ่ทั่ภิบาล
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  –ไม่ม่- 
• ทางอ้อม  –ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นกัรรมกัาร 11 เดิอน (21 กั.พี. 2562 – ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา: 
 • แพีทยศาสตร์บัณฑิิต ค์ณะแพีทยศาสตร์ จุำฬาลงกัรณ์มหาวิทยาลัย  
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
 • นิติศาสตร์บัณฑิิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ์รรมาธิ์ราช
 • Mini MBA มาตรฐานบริกัารสุขภาพีสากัลกัับกัารบริหารจัำดกัารโรงพียาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • 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)
ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี  - กัรรมกัารอิสระ, กัรรมกัารตรวจำสอบ กั.ย. 2552-ปัจำจุำบัน
    - ประธ์านกัรรมกัารบรรษััทภิบาล 2561-ปัจำจุำบัน
    - กัรรมกัารสรรหาและพ่ีจำารณาค่์าตอบแทน 2557-ปัจำจุำบัน
 บริษััททั�วไป: (2 แห่ง)
 • สำานักังานรางวัลคุ์ณภาพีแห่งชาติ  ผ้้่ตรวจำประเมินรางวัลคุ์ณภาพีแห่งชาติ 2557-ปัจำจุำบัน
 • รพี. ภ้มิพีลอดุลยเดช  - กัรมแพีทย์ทหารอากัาศ  
       รองผ้้่อำานวยกัาร รพี.ภ้มิพีลอดุลยเดช  2562-ปัจำจุำบัน
       หัวหน้าสำานักังานค์ณะกัรรมกัารพัีฒนาระบบราชกัาร 2559-ปัจำจุำบัน
     เลขานุกัาร ค์ณะกัรรมกัารบริหารค์วามเส่�ยง 2559-ปัจำจุำบัน
                                 เลขานุกัาร ค์ณะกัรรมบริหารค์วามเส่�ยง 2559-ปัจำจุำบัน
     รองผ้้่อำานวยกัารศ้นย์ปฏิิบัติกัารแพีทย์ทหารอากัาศ 2561-2562                          
       ผ้้่อำานวยกัารกัองวิทยากัาร 2560-2561
    - หัวหน้าศ้นย์พัีฒนาคุ์ณภาพี 2558-2560 
    - รองหัวหน้าศ้นย์พัีฒนาคุ์ณภาพี 2556-2557
    - รองประธ์านค์ณะกัรรมกัารบริหารค์วามเส่�ยง 2549-2557
    - หัวหน้ากัองวิสัญญ่และห้องผ่่าตัด 2551-2556
    - ประธ์านค์ณะกัรรมกัารประกัันคุ์ณภาพีกัารศึกัษัา 2549-2556

กัารศึกัษัา: 
 • Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 
 • ค์.ม. (กัารบริหารกัารพียาบาล) จุำฬาลงกัรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วท.บ. (พียาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:
 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)
 • บมจำ. เออาร์ไอพีี - กัรรมกัารอิสระ, กัรรมกัารตรวจำสอบ กั.พี 2562-ปัจำจุำบัน
            - กัรรมกัารสรรหาและพ่ีจำารณาค่์าตอบแทน  
            - กัรรมกัารบรรษััทภิบาล  

 บริษััททั�วไป: (3 แห่ง)
 • มหาวิทยาลัยบ้รพีา - กัรรมกัารบริหารประจำำาวิทยาลัยนานาชาติ 2563-ปัจำจุำบัน
            - กัรรมกัารบริหารประจำำาบัณฑิิตวิทยาลัย 2561-ปัจำจุำบัน
            - ค์ณบด่วิทยาลัยนานาชาติ 2552-2560
            - รองอธิ์กัารบด่ฝ่�ายวิชากัารและ 2546-2555
                  เลขานุกัารสภามหาวิทยาลัย  
 • มหาวิทยาลัยเทค์โนโลย่ - กัรรมกัารสภามหาวิทยาลัย พี.ย. 2562-ปัจำจุำบัน
     พีระจำอมเกัล้าพีระนค์รเหน่อ - กัรรมกัารสภาวิชากัาร 2556-2562
 • โรงเรียนนานาชาติภาค์ตะวันออกั กัรรมกัารอำานวยกัาร 2562-ปัจำจุำบัน

Age 73 Years
Independent Director, Member of AC, NRC and CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  –None-
• indirect  –None -
Duration of Directorship 11 Months (Feb 21, 2019 – Present)

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) (159/2019)

5 Years’ work experience:
 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)

(Maiden Name; Srivichit)

Age 56 Years
Independent Director, Member of AC, NRC and Chairman of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  0.20% 
• indirect  –None-
Duration of Directorship 11 Years (Sep 16, 2009 – Present)
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Educations: 
 • B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate:
 • -

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

 • ARIP PCL. -ICT Media & Event Director 2004- Present
   -ICT Media 2004-2015
 
 Company Limited:  -None-

 • Tera Trade Co., Ltd. Project  Manager 2002- 2003
 • Ortem Co., Ltd. Education and Training Manager 1996-2001
 • Compuservice Co., Ltd. Head of Customer Service  1994- 1995 
 • Se-Education PCL. Editorial Assistant 1993-1993
   Division textbook

 

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

Certificate:
 • -

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

 • ARIP PCL. - Business Media Director Feb 2013– Present
  - Senior Manager  Feb 2009– Jan 2013

 Company Limited :  -None-

อายุ 49 ปี
ผูู้้อำาน์วยกิารฝ่่ายสืั�อไอซีีท่ั่ และกิารจ่ดงาน์
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  0.01% 
• ทางอ้อม  –ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นผ้้่บริหาร  5 ปี (23 กั.พี. 2558 -ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา : 
 •  วิทยาศาสตร์บัณฑิิต มหาวิทยาลัยเกัษัตรศาสตร์, 2535  
                                                                                           
ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • -

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:

 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)

 • บมจำ. เออาร์ไอพีี  - ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายส่�อไอซีึ่ท่ 2558-ปัจำจุำบัน
        และกัารจัำดงาน
    - ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายส่�อไอซีึ่ท่ 2547-2558

 บริษััททั�วไป:  -ไม่ม่-

 • บจำ. เทอร์ราเทรด  Project  Manager 2545- 2546
 • บจำ. ออร์เท็ม ผ้้่จัำดกัารส่วน Education 2539-2544
    and Training
 • บจำ. ค์อมพ่ีวเซึ่อร์วิซึ่ ผ้้่จัำดส่วน Customer Service  2537-2538
 • บมจำ. ซีึ่เอ็ด ย้เค์ชัน ผ้้่ช่วยบรรณาธิ์กัาร 2536-2536
    แผ่นกัตำาราวิชากัาร

Age 48 Years
Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  -None-
• indirect  –None -
Duration of Executive 5 Years (Aug 10, 2015-Present)

อายุ 48 ปี
ผูู้้อำาน์วยกิารฝ่่ายสืั�อธุรกิิจ
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)
• ทางตรง  -ไม่ม่-
• ทางอ้อม  –ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นผ้้่บริหาร  5 ปี (10 ส.ค์. 2558 -ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา : 
 • ปริญญาตรี (เก่ัยรตินิยมอันดับ 2) ค์ณะวิศวกัรรมศาสตร์ 
    สถึาบันเทค์โนโลย่พีระจำอมเกัล้าเจ้ำาคุ์ณทหารลาดกัระบัง

ประกัาศน่ยบัตร / โค์รงกัาร: 
 • -

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:

 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)

 • บมจำ. เออาร์ไอพีี ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายส่�อธุ์รกิัจำ กั.พี. 2556- ปัจำจุำบัน
  ผ้้่จัำดกัารอาวุโส กั.พี. 2552- ม.ค์. 2556

 บริษััททั�วไป:  -ไม่ม่-

น์ายพัรช่ย  จ่น์ทั่รศุภแสัง 
Mr.Porchai  
Jantarasupasang

น์ายธนิ์ต่ แกิล้วเดชศรี  
Mr. Thanit Klaewdetsri

BO
AR

D 
OF

 D
IR

EC
TO

RS
 &

EX
EC

UT
IV

E 
CO

M
M

IT
TE

E

Age 49 Years 
ICT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  0.01%
• indirect  – None -
Duration of Executive 5 Year (Feb 23, 2015 – Present)
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Educations: 
 • Bachelor degree, Chandrakasem Rajabhat University 

Certificate:
 • -

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

 • ARIP PCL. - Asst. Business Media Director  May 2019–Present 
  - Executive editor Business+  2015–Present
  - Senior Reporter 2002–2015

 Company Limited :  -None-

Age 47 Years
Asst. Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 
• direct  -None-
• indirect  –None -
Duration of Executive 8 Months (May 13, 2019-Present)

อายุ 47 ปี
ผูู้้ช่วยผูู้้อำาน์วยกิารฝ่่ายสืั�อธุรกิิจ
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562)
• ทางตรง  -ไม่ม่-
• ทางอ้อม  –ไม่ม่-
จำำานวนปีท่�เป็นผ้้่บริหาร  8 เด่อน (13 พี.ค์. 2562 -ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา : 
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎีจัำนทรเกัษัม 

ประกัาศน่ยบัตร / โค์รงกัาร: 
 • -

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:

 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)

 • บมจำ. เออาร์ไอพีี - ผ้้่ช่วยผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายส่�อธุ์รกิัจำ พี.ค์. 2562-ปัจำจุำบัน
  - บรรณาธิ์กัารบริหาร นิตยสารบิสิเนส พีลัส 2558-ปัจำจุำบัน
  - ผ้้่ส่�อข่าวอาวุโส 2545-2558

 บริษััททั�วไป:  -ไม่ม่-

Age 52 Years 
Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2019) 0.09%
• direct  0.08%
• indirect  –None -
Duration of Executive 15 Years (July 1, 2005 – Present)

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

Certificate :
 • -

5 Years’ work experience:
 Listed Company : (1 EA)
 • ARIP PCL. Chief Financial Officer July 2005-Present

 Company Limited : (-None-)
 • Splash Interactive Co., Ltd. Director  2011-2013

อายุ 52 ปี
ผูู้้อำาน์วยกิารฝ่่ายบ่ญชีและกิารเงิน์
สัดส่วนกัารถ่ึอหุ้น (ณ วันท่� 30 ธ์.ค์. 2562) 
• ทางตรง  0.08% 
• ทางอ้อม – ไม่ม่ -
จำำานวนปีท่�เป็นผ้้่บริหาร 15 ปี (1 กั.ค์. 2548 – ปัจำจุำบัน)

กัารศึกัษัา: 
 • ปริญญาโท  บริหารธุ์รกิัจำ มหาวิทยาลัยบ้รพีา
 • ปริญญาตรี บริหารธุ์รกิัจำ (กัารบัญชี) ค์ณะศิลปศาสตร์
     มหาวิทยาลัยศรีนค์รินทรวิโรฒประสานมิตร
                                                                                             
ประกัาศน่ยบัตร/ โค์รงกัาร: 
 • -

ประสบกัารณ์ย้อนหลัง 5 ปี:

 บริษััทจำดทะเบ่ยน: (1 แห่ง)

 • บมจำ. เออาร์ไอพีี ผ้้่อำานวยกัารฝ่�ายบัญชี  กั.ค์. 2548-ปัจำจุำบัน
  และกัารเงิน 

 บริษััททั�วไป: (-ไม่ม่-)

 • บจำ.สแพีลช อินเตอร์แอ็ค์ท่ฟ กัรรมกัาร 2554- 2556

น์างสัาวพัรปวีณ์  สัหว่ฒน์พังศ์ 
Miss Pornpavee  
Sahawathanapong

น์ายวิทั่ยา กิิจชาญไพับูลย์
Mr. Wittaya  
Kitchanpaiboon
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เปรียบเทีียบรายได้้ ปี 2562
REVENUE COMPARISONS 2019

การเปรียบเทีียบตััวเลขทีางการเงิน สำาหรับปี 2558 - 2562
FINANCIAL COMPARISON FOR THE Y2015-2019

รายได้้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

Total Revenue (Unit: MB)

สินทีรัพย์รวม (หน่วย: ล้านบาท)

Total Assets (Unit: MB)

กำาไร (ขาด้ทีุน) สุทีธิิประจำำาปี (หน่วย: ล้านบาท)

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

ส่วนของผู้้้ถืือหุ้น (หน่วย: ล้านบาท)

Equity (Unit: MB)

2561 
2018

2561 
2018

2559 
2016

2559 
2016

2558 
2015

2560 
2017

2560 
2017

2562 
2019

2562 
2019

234.72

1.33

229.55

238.62

232.72 232.38

3.4

2.16
1.85

ปี 2562
2019

ปี 2561 
2018

2561 
2018

2559 
2016

2558 
2015

2560 
2017

2562 
2019

165.96
162.68

178.34

307.28

136.88

2561 
2018

2559 
2016

2558 
2015

2560 
2017

2562 
2019

206.81

196.16

205.48

203.06 201.01

2558 
2015

-9.86

กิารจ่ดนิ์ทั่รรศกิาร
Event Management

45%

24%31%
สืั�อและคอน์เทั่น์ต์่
Media and 
Contents

Digital Service
บริกิารดิจิท่ั่ล

กิารจ่ดนิ์ทั่รรศกิาร
Event Management

40%

สืั�อและคอน์เทั่น์ต์่
Media and 
Contents

27%33%
Digital Service
บริกิารดิจิท่ั่ล
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งบการเงินเฉพาะบริษััท

ฐานะทางการเงิน
 • สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์น 
 • สิินทรััพย์์รัวีมุ
 • หนี�สิินหมุุนเวีีย์น 
 • หนี�สิินรัวีมุ 
 • สิ่วีนของผู้้�ถืือหุ�น 
 • ทุนจดทะเบีีย์นและชำำ�รัะแล�วี 

ผลการดำำาเนินงาน
 • รั�ย์ได�รัวีมุ 
 • รั�ย์ได�จ�กก�รัข�ย์และบีรัิก�รั
 • ต้�นทุนข�ย์และบีรัิก�รั 
 • กำ�ไรัขั�นต้�น 
 • กำ�ไรัก่อนภ�ษีีเงินได� 
 • กำ�ไรัสิำ�หรัับีปีี
 • กำ�ไรัเบี็ดเสิรั็จรัวีมุ สิำ�หรัับีปีี 

อััตราส่่วนทางการเงิน
 • อัต้รั�สิ่วีนกำ�ไรัขั�นต้�น (%) 
 • อัต้รั�สิ่วีนกำ�ไรัก่อนดอกเบีี�ย์จ่�ย์และภ�ษีี (%)
 • อัต้รั�ส่ิวีนกำ�ไรัสุิทธิิ (%) 
 • อัต้รั�สิ่วีนผู้ลต้อบีแทนต้่อสิินทรััพย์์  (%) 
 • อัต้รั�สิ่วีนผู้ลต้อบีแทนต้่อสิ่วีนของผู้้�ถืือหุ�น (%) 
 • อัต้รั�สิ่วีนสิภ�พคล่อง (เท่�) 
 • อัต้รั�สิ่วีนหนี�สิินต้่อสิ่วีนของผู้้�ถืือหุ�น (เท่�) 

ข้้อัมููลต่อัหุ้้้น
 • กำ�ไรัต้่อหุ�น (บี�ท) 
 • จำ�นวีนหุ�นสิ�มัุญ - ทุนที�ออกและเรีัย์กชำำ�รัะแล�วี (ล��นหุ�น ) 
 • มุ้ลค่�ต้�มุบีัญชำีต้่อหุ�น (บี�ท) 
 • มุ้ลค่�ที�ต้รั�ไวี�ต้่อหุ�น (บี�ท)
 • เงินปีันผู้ลต้่อหุ�น (บี�ท)

2559 25582562 2561 2560

148.80 152.01 150.48 

234.72 232.72 232.38 

  21.05 019.23 021.53

  27.92 027.24 029.32 

206.81 205.48 203.06 

116.50 116.50 116.50 

165.96 136.88 162.68

164.43 135.66 161.27 

118.47   94.37 121.05 

  45.95 041.29  40.22

003.08 0 4.32             2.77 

    1.33 003.40     2.16

    1.33 002.42   2.06

027.95 030.44 0 24.94

    1.93    3.26    1.76 

    0.80    2.48    1.32 

    1.37     1.92    1.24

    0.64    1.66    1.07

    7.07    7.90    6.99

    0.13    0.13   0.14

  0.003  0.007  0.005 

466.00  466.00 466.00

    0.44     0.44    0.44 

    0.25    0.25             0.25

        -         -        - 

สำำาหรับปี ส้ำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวัาคม

( หน่วัย : ล้้านบาท)

ข้้อัมููลทางการเงินโดำยส่ร้ป
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ข้้อัมููลทั�วไป

ชื่่�อบริิษััท
สถานท่�ตั้ั�ง
ปริะเภทธุุริกิิจ

เลขทะเบย่นบริิษััท
โทริศััพท์
โทริสาริ
เว็็บไซต์ั้
E-mail address
ทุนจดทะเบ่ยน
แบ่งเป็นทุนท่�ออกิและชื่ำาริะแล้ว็
มููลค่่าหุุ้้นท่�ตั้ริาไว็้หุุ้้นละ
ชื่นิดและจำานว็นหุุ้้นท่�จำาหุ้น่ายแล้ว็

บค้คลอั้างอัิง
นายทะเบย่นหุุ้้นและใบสำาค่ัญแสดงสิทธิุ

ผูู้้สอบบัญชื่่

ส่่วนงานนักลงทน้ส่ัมูพันธ์์
กิริริมูกิาริบริหิุ้าริ / ผูู้้อำานว็ยกิาริฝ่่ายส่�อธุรุิกิิจ
กิริริมูกิาริบริหิุ้าริ /ผูู้้อำานว็ยกิาริฝ่่ายบัญชื่่และกิาริเงิน
ผูู้้ช่ื่ว็ยเลขานุกิาริบริิษััท
E-mail address

บริิษััท เออาริ์ไอพ่ จำากิัด (มูหุ้าชื่น)
99/16-20 ถนนรัิชื่ดาภิเษักิ แขว็งดินแดง เขตั้ดินแดง กิรุิงเทพมูหุ้านค่ริ 10400
ปริะกิอบธุุริกิิจ 3 กิลุ่มู ได้แกิ่  
1. ธุุริกิิจส่�อและค่อนเทนตั้์
2. ธุรุิกิิจจัดงานนิทริริศักิาริ งานแสดงสินค่้า และกิิจกิริริมูทางกิาริตั้ลาด
3. ธุรุิกิิจบริิกิาริดิจิทัล
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
หุุ้้นสามูัญ จำานว็น 466,000,000 หุุ้้น

บริิษััท ศัูนย์ริับฝ่ากิหุ้ลักิทริัพย์ (ปริะเทศัไทย) จำากิัด 
93 ชัื่�น 14 ถนนรัิชื่ดาภิเษักิ แขว็งดินแดง เขตั้ดินแดง กิรุิงเทพมูหุ้านค่ริ 10400
โทริศััพท์: +66 (0) 2009 9000 โทริสาริ: +66 (0) 2009 9992

นายชื่ยพล ศุัภเศัริษัฐนนท์
ผูู้้สอบบัญชื่่ริับอนุญาตั้ เลขทะเบ่ยน 3972
บริิษััท สำานักิงาน อ่ว็าย จำากิัด ชื่ั�น 33 อาค่าริเลค่ริัชื่ดา 
193/136-137 ถนนรัิชื่ดาภิเษักิ ค่ลองเตั้ย กิริุงเทพฯ 10110 
โทริศััพท์: +66 (0) 2264 9090
โทริสาริ: +66 (0) 2264 0789-90
www.ey.com

นายธุนิตั้ แกิล้ว็เดชื่ศัริ่
นางสาว็พริปว็่ณ์์ สหุ้ว็ัฒนพงศ์ั
นางสาว็ฌานิกิา กิิจริัตั้นกิาญจน์
tarip@arip.co.th
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วิัสัำยทัศน์
 เป็ีนผู้้�นำ�ในก�รัผู้ลิต้ดิจิทัลคอนเทนต้์ที�สิรั��งสิรัรัค์ และจำ�เป็ีนต้่อก�รัดำ�เนินธิุรักิจ เปี็นสิื�อที�มุีอิทธิิพลต้่อผู้้�บีรัิโภค 

และสิ�มุ�รัถืเข��ถืึงกลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ได�อย์่�งมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ รัวีมุทั�งเปี็นผู้้�ให�คำ�ปีรึักษี� และบีรัิก�รัท�งก�รัสิื�อสิ�รัก�รัต้ล�ด

ที�มุีผู้้�บีรัิโภคเป็ีนศู้นย์์กล�ง ด�วีย์เครัื�องมุือ เทคโนโลย์ี และนวีัต้กรัรัมุที�ทันสิมุัย์

 พันธัก้จ
 • ผู้ลิต้เนื�อห�ด��นธิุรักิจ ไอซีีที ก�รัศูึกษี� และอื�น ๆ ที�เป็ีนปีรัะโย์ชำน์ มุีควี�มุถื้กต้�องและน่�เชำื�อถืือ

 •  พัฒน�สิื�อรั้ปีแบีบีใหมุ่ ๆ ที�มุีคุณภ�พ และสิ�มุ�รัถืเข��ถืึงกลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ได�อย์่�งมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ  

 •  ให�บีริัก�รัสิื�อสิ�รัก�รัต้ล�ดแบีบีบี้รัณ�ก�รั เพื�อต้อบีสินองควี�มุต้�องก�รัของล้กค��อย่์�งมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ    

ด�วีย์ควี�มุเป็ีนมืุออ�ชำีพ 

 •  พัฒน�เครัื�องมุือท�งดิจิทัลเพื�อต้อบีสินองควี�มุเปีลี�ย์นแปีลงด�วีย์นวีัต้กรัรัมุท�งด��นเทคโนโลย์ีสิ�รัสินเทศู 

 เป้าหมายการดำาเน้นธุัรก้จ
 บีรัิษีัทมุีเปี้�หมุ�ย์ก�รัดำ�เนินธิุรักิจในด��นต่้�ง ๆ ดังนี�

		 1.	ด้้านคอนเทนต์์

  บีริัษัีทมีุเป้ี�หมุ�ย์ที�จะเป็ีนผู้้�นำ�ด��นก�รัผู้ลิต้เนื�อห� ด��นบีริัห�รัจัดก�รัธุิรักิจ ก�รัต้ล�ด ไอซีีที ก�รัศึูกษี� และเนื�อห�

อื�นที�เกี�ย์วีข�อง โดย์มุุ่งเน�นในข�อมุ้ลเชิำงลึก ก�รัวิีเครั�ะห์เชิำงธุิรักิจในรั�ย์อุต้สิ�หกรัรัมุ สิำ�หรัับีกลุ่มุผู้้�บีริัห�รัเจ��ของกิจก�รั และ

เนื�อห�ในเชำิงกวี��ง หรัือภ�พรัวีมุสิำ�หรัับีผู้้�อ่�นทั�วีไปี รัวีมุถึืงเนื�อห�ควี�มุร้ั�เพื�อพัฒน�บุีคล�กรัในองค์กรัเพื�อ 

ให�ก��วีทันกับีกรัะแสิก�รัเปีลี�ย์นแปีลงท�งด��นเศูรัษีฐกิจ สิังคมุ และเทคโนโลย์ี ในย์ุคโลก�ภิวีัต้น์

  2.	ด้้านสื่่�อ

  บีรัิษีัทมุีเปี้�หมุ�ย์ที�จะเปี็นผู้้�นำ�ด��นสิื�อที�มุีอิทธิิพลต้่อผู้้�บีรัิโภค และสิ�มุ�รัถืเข��ถืึงกลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ได�อย์่�งมุี 

ปีรัะสิทิธิภิ�พ โดย์นำ�เสินอเนื�อห�ที�ผู้ลติ้ขึ�นผู้�่นสิื�อต้�่ง ๆ  ที�มุอีทิธิพิลต้อ่ก�รัรับัีรั้�และก�รัเข��ถืงึข�่วีสิ�รัของกลุมุ่เปี�้หมุ�ย์

ไมุ่วี่�จะเปี็นสิื�อสิิ�งพิมุพ์ สิื�อออนไลน์ ง�นนิทรัรัศูก�รั สิัมุมุน� กิจกรัรัมุท�งก�รัต้ล�ดรั้ปีแบีบีต้่�ง ๆ หรัือสิื�อสิังคมุ 

ออนไลน์อื�น ๆ เพื�อเพิ�มุศูักย์ภ�พในก�รัสิื�อสิ�รัและก�รัเข��ถืึงกลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ได�อย์่�งมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ

  3.	ด้้านบริิการิสื่่�อสื่าริทางการิต์ลาด้คริบวงจริ

  บีริัษัีทมีุเป้ี�หมุ�ย์ที�จะเป็ีนผู้้�นำ�ด��นก�รัให�บีริัก�รัสืิ�อสิ�รัท�งก�รัต้ล�ดที�ครับีวีงจรั เพื�อสิรั��งก�รัรัับีร้ั� ควี�มุเข��ใจ และ

ก�รัเป็ีนที�ย์อมุรัับีในวีงกวี��ง ซึี�งครัอบีคลุมุตั้�งแต่้ก�รัให�คำ�ปีรึักษี�ท�งก�รัต้ล�ด ก�รัฝึึกอบีรัมุก�รัโฆษีณ� ก�รัปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ 

ก�รัส่ิงเสิริัมุก�รัข�ย์ ก�รัต้ล�ดท�งต้รัง ก�รัจัดง�นแสิดงสิินค�� ก�รัจัดก�รัปีรัะชุำมุสัิมุมุน� และกิจกรัรัมุก�รัต้ล�ดในร้ัปีแบีบีต่้�ง ๆ 

ให�กลุ่มุล้กค��ภ�คธิุรักิจเอกชำนและหน่วีย์ง�นภ�ครััฐ ทั�งในรัะดับีปีรัะเทศูและรัะดับีภ้มิุภ�ค

		 4.	ด้้านพััฒนาเคร่ิ�องมื่อดิ้จิทัล

  บีริัษีทัมีุเป้ี�หมุ�ย์ที�จะพัฒน�ซีอฟต์้แวีร์ั ทั�งในส่ิวีนที�เป็ีนแพลต้ฟอร์ัมุ เครัื�องมืุอ และแอปีพลิเคชัำนคอมุพิวีเต้อร์ั

 และอปุีกรัณ์สิื�อสิ�รัเคลื�อนที�ต้�่ง ๆ  เพื�อให�เปีน็เครัื�องมุอืในก�รับีริัห�รัและพฒัน�บุีคคล�กรัในองค์กรัสิมัุย์ใหมุ ่ที�ต้�องรับัีมืุอ

กับีก�รัเปีลี�ย์นแปีลงอย่์�งรัวีดเร็ัวี รัวีมุถึืงพัฒน�เครืั�องมืุอท�งก�รัต้ล�ดที�ช่ำวีย์ในก�รัสืิ�อสิ�รัด�วีย์ร้ัปีแบีบีที�ทันสิมัุย์ เพื�อช่ำวีย์ให� 

ก�รัสิื�อสิ�รัก�รัต้ล�ดปีรัะสิบีควี�มุสิำ�เรั็จ และสิ�มุ�รัถืวีัดผู้ลได�อย์่�งแมุ่นย์ำ�

วิส่ัยทัศน์ พันธ์กิจ และเป้าหุ้มูายการดำำาเนินธ์ร้กิจ
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บีริัษัีทปีรัะกอบีธุิรักิจหลัก 3 กลุ่มุ ดังนี� 

1. ธุัรก้จส่ำ�อแล้ะคอนเทนต์์ 
  บีริัษัีทผู้ลิต้ จำ�หน่�ย์ และให�บีริัก�รัพื�นที�โฆษีณ�บีน 

สิื�อสิิ�งพมิุพ ์สิื�อดจิทิลั และสิื�อสิงัคมุออนไลน ์ ที�มุเีนื�อห�ด��น

ธิุรักิจ ก�รับีรัิห�รัจัดก�รั และด��นเทคโนโลย์ีสิ�รัสินเทศู

สิ�มุ�รัถืแบี่งออกเปี็น 2 กลุ่มุธิุรักิจ ดังนี�

 

1.1		สื่่�อท่�มื่เน่�อหาด้้านธุุริกิจ	และการิจัด้การิ

 1.1.1 ‘Business+’ นิต้ย์สิ�รัเชิำงวิีเครั�ะห์ เศูรัษีฐกิจ 

ธุิรักิจ กลยุ์ทธ์ิบีริัห�รั ก�รัจัดก�รั และก�รัต้ล�ด รั�ย์ง�น 

ควี�มุเคลื�อนไหวีในแวีดวีงธุิรักิจ บีทสัิมุภ�ษีณ์ผู้้�บีริัห�รั 

ที�ปีรัะสิบีควี�มุสิำ�เร็ัจ เพื�อให�ผู้้�อ่�นได�รัับีทรั�บีถึืงกลยุ์ทธ์ิและ 

แนวีโน�มุธิุรักิจ เปี็นกรัณีศูึกษี�สิ�มุ�รัถืนำ�มุ�ปีรัะย์ุกต้์ใชำ�

กับีธุิรักิจเพื�อเพิ�มุขีดควี�มุสิ�มุ�รัถืขององค์กรั 

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์:  ผู้้�อ่่าน - ผู้้�บีริัห�รัรัะดับีส้ิงขององค์กรัทั�งด��น

บีริัห�รัจัดก�รั ก�รัต้ล�ด และกลยุ์ทธ์ิองค์กรั รัวีมุไปีถึืง 

ผู้้�บีริัห�รัรัะดับีกล�งที�เต้รีัย์มุก��วีส่้ิรัะดับีส้ิงต่้อไปี

      ผู้้�ลงโฆษณา - องค์กรัที�ต้�องก�รัเสิริัมุสิรั��ง 

ภ�พลักษีณ์ หรัือปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ภ�พลักษีณ์องค์กรั สิินค��

หรัือบีรัิก�รั ไปีย์ังกลุ่มุผู้้�อ่�นเปี้�หมุ�ย์  

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�หลักมุ�จ�กก�รัให�บีริัก�รัโฆษีณ�

ปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ ก�รัจำ�หน่�ย์นิต้ย์สิ�รั รัวีมุถืึงก�รัต้่อย์อด 

ไปียั์งหนังสิือฉบีับีพิเศูษี และง�นสิัมุมุน� 

  1.1.2  หนังสื่อ่ริวบริวมืข้้อมืูลริายปีี

  • ‘Business+ Top 1000 Companies’ เป็ีนหนังสืิอ

ที�รัวีบีรัวีมุข�อมุ้ลผู้ลปีรัะกอบีก�รัของทุกบีริัษัีทที�จดทะเบีีย์นใน

ปีรัะเทศู เพื�อจัดอันดับีบีริัษัีทที�มีุรั�ย์ได�รัวีมุส้ิงสุิดของปีรัะเทศู

จำ�นวีน 1,000 บีริัษัีท มีุบีทวิีเครั�ะห์บีริัษัีทที�มีุผู้ลต้อบีแทน 

ส้ิงสุิด (Top Gain) และต้ำ��สุิด (Top Loss) ในแต่้ละ

อุต้สิ�หกรัรัมุ และก�รัจัดอันดับี 50 บีริัษัีทส้ิงสุิด (Top 50) 

ของปีรัะเทศูไทย์ ทั�งในแง่ก�รัเติ้บีโต้ของรั�ย์ได� ผู้ลกำ�ไรั และ

อัต้รั�ผู้ลต้อบีแทน   

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์: ผู้้�อ่่าน - ผู้้�บีริัห�รัรัะดับีส้ิงและรัะดับีกล�ง  

ซีึ�งมุีหน��ที�ด้แลด��นกลย์ุทธ์ิ และด��นก�รัต้ล�ดขององค์กรั 

           ผู้้�ลงโฆษณา - องค์กรัที�ต้�องก�รัเสิริัมุสิรั��ง

ภ�พลักษีณ์ หรืัอหน่วีย์ง�นที�ต้�องก�รันำ�เสินอสิินค��หรืัอ 

บีริัก�รัไปียั์งองค์กรัเป้ี�หมุ�ย์ ซึี�งเป็ีนผู้้�บีริัห�รัขององค์กรัที� 

ลักษัณะการประกอับธ์้รกิจ

มีุรั�ย์ได�ส้ิงสุิดจ�กก�รัดำ�เนินธุิรักิจของปีรัะเทศู และบีริัษัีทที�เปีน็

องค์กรัขน�ดใหญ่

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�หลักมุ�จ�กก�รัให�บีริัก�รัโฆษีณ�

ปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ และก�รัจำ�หน่�ย์หนังสิือ

  • ‘Business+ Universities’ เป็ีนหนังสืิอที�รัวีบีรัวีมุ

ข�อมุ้ลเกี�ย์วีกับีสิถื�บัีนก�รัศึูกษี�รัะดับีอุดมุศึูกษี�ของรััฐบี�ล

และเอกชำนทุกแห่งในปีรัะเทศูไทย์ พรั�อมุบีทสัิมุภ�ษีณ์ 

วิีสัิย์ทัศูน์ของผู้้�บีริัห�รัสิถื�บัีนก�รัศึูกษี� เพื�อเป็ีนข�อมุ้ลให�แก่

นักเรีัย์น และผู้้�ปีกครัองที�กำ�ลังเลือกสิถื�นศึูกษี�ต่้อในรัะดับี

อุดมุศึูกษี�

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: ผู้้�อ่่าน - นักเรัีย์น และผู้้�ปีกครัองที�ต้�องก�รั

ศูึกษี�ข�อมุ ้ลท ี � เปี ็นปีรัะโย์ชำน์เพ ื �อศู ึกษี�ต้่อในรัะดับี

อุดมุศูึกษี� รัวีมุถืึงครั้แนะแนวีที�นำ�ข�อมุ้ลไปีใชำ�ในก�รั

แนะนำ�ก�รัศูึกษี�ต้่อของนักเรัีย์น

        ผู้้�ลงโฆษณา - มุห�วีิทย์�ลัย์ สิถื�บีัน

ก�รัศูึกษี�เฉพ�ะท�ง และสิถื�บีันก�รัศูึกษี�ด��นอ�ชำีพ

เพื �อเปี็นข�อมุ้ลท�งเลือกให�แก่ผู้้ �อ่�นที �ต้�องก�รัข�อมุ้ล

เพื �อคัดเลือกแนวีท�งในก�รัศูึกษี�ต้่อ

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�หลักมุ�จ�กก�รัให�บีรัิก�รัโฆษีณ�

ปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ และก�รัจำ�หน่�ย์หนังสิือ

  • ‘Business+ Top Insurance’ เป็ีนหนังสิือที� 

รัวีบีรัวีมุข�อมุ้ลเกี�ย์วีกับีธุิรักิจปีรัะกันภัย์ในปีรัะเทศูไทย์  

พรั�อมุบีทสิมัุภ�ษีณว์ีสิิยั์ทศัูนข์องผู้้�บีรัหิ�รับีรัษิีทัปีรัะกนัภยั์

ชำั�นนำ� เพื�อเปี็นข�อมุ้ลให�ผู้้�อ่�นเข��ใจถืึงควี�มุสิำ�คัญของ 

ก�รัปีรัะกันชำีวีิต้และปีรัะกันวีิน�ศูภัย์ และสิ�มุ�รัถืเลือก 

ปีรัะกันที�ต้รังกับีควี�มุต้�องก�รัของต้นเองและครัอบีครััวี

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์: ผู้้�อ่่าน - บีุคคลทั�วีไปีผู้้�สินใจและต้�องก�รั

ข�อมุล้เกี�ย์วีกับีก�รัปีรัะกันภัย์ เพื�อเป็ีนแนวีท�งในก�รัเลือก

แบีบีปีรัะกันสิำ�หรัับีต้นเองและครัอบีครััวี รัวีมุถึืงผู้้�ที�ต้�องก�รั

ห�แนวีท�งในก�รัลดควี�มุเสีิ�ย์งท�งด��นสุิขภ�พและ

ต้�องก�รัวี�งแผู้นท�งด��นก�รัเงินในอน�คต้

           ผู้้�ลงโฆษณา - บีรัิษีัทปีรัะกันชำีวีิต้ บีรัิษีัท

ปีรัะกันวีิน�ศูภัย์ สิถื�นพย์�บี�ล รัวีมุถืึงสิถื�บีันก�รัเงิน

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�หลักมุ�จ�กก�รัให�บีริัก�รัโฆษีณ� 

ปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ และก�รัจำ�หน่�ย์หนังสิือ 
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 1.1.3 งานสื่ัมืมืนา	และงานมือบริางวัล 

  • งานสัื่มืมืนา	กองบีรัรัณ�ธิิก�รัได�พิจ�รัณ� วิีเครั�ะห์

กลั�นกรัองปีรัะเด็นที�น่�สินใจ จัดเปี็นหัวีข�อสิัมุมุน�เพื�อนำ�

เสินอเนื�อห�ให�กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ ซีึ�งสิ่วีนใหญ่เปี็นฐ�นผู้้�อ่�น 

และเป็ีนก�รัขย์�ย์ขอบีเขต้ธุิรักิจ นอกเหนือจ�กบีนสิิ�งพิมุพ์

มุ�สิ้่ง�นสิื�อ กิจกรัรัมุที�เปีิดโอก�สิให�ผู้้�บีรัิห�รัองค์กรัและ

กิจก�รัต้�่ง ๆ  ได�พบีปีะแลกเปีลี�ย์นควี�มุคดิเหน็ รัวีมุถืงึก�รั

ได�รัับีคำ�แนะนำ�จ�กผู้้�ให�บีรัิก�รัท�งธิุรักิจหล�กหล�ย์ด��น 

ที�เป็ีนผู้้�สินับีสินุนก�รัจัดง�น

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: ผู้้�บีรัิห�รัรัะดับีสิ้งและรัะดับีกล�งของ

องค์กรัในขอบีเขต้ง�นด��นต้่�ง ๆ  

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กผู้้�สินับีสินุนก�รัจัดง�น

  •  งานมือบริางวัล ‘THAILAND TOP COMPANY 

AWARDS’ (TOP AWARDS) เป็ีนก�รัต่้อย์อดธุิรักิจจ�ก

นิต้ย์สิ�รั Business+ Top 1000 ผู้นวีกกับีควี�มุร่ัวีมุมืุอกับี

พันธิมิุต้รัที�เป็ีนผู้้�ให�บีริัก�รัข�อมุ้ล และสิถื�บัีนก�รัศึูกษี�  

จึงก่อเกิดโครังก�รัจัดก�รัค�นห�หลักเกณฑ์์ก�รัคัดเลือก 

องค์กรัชัำ�นนำ� และพิธีิมุอบีรั�งวัีล ‘TOP AWARDS’ ที�เริั�มุต้�น

มุ�ตั้�งแต่้ปี ี2556 โดย์มุกี�รัคดัเลอืกองคก์รัที�มุคีวี�มุโดดเดน่

ในด��นผู้ลก�รัดำ�เนินง�น กลยุ์ทธ์ิท�งธุิรักิจ ต้ลอดจนควี�มุ

ใส่ิใจต่้อสัิงคมุและสิิ�งแวีดล�อมุ ธิรัรัมุ�ภิบี�ลสิ้่ก�รัพัฒน�

อย่์�งย์ั�งย์ืนขององค์กรั 

กลุ ่มุเปี้�หมุ�ย์: องค์กรัที �มุีผู้ลก�รัดำ�เนินง�นที�ดีเย์ี�ย์มุ 

และมุีก�รัดำ�เนินง�นที�โดดเด่นในทุกอุต้สิ�หกรัรัมุ

ร้ัปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กผู้้�สินับีสินุนก�รัจัดง�น

  • ง�นมุอบีรั�งวีัล ‘THAILAND TOP SME 

AWARDS’ เปี็นง�นที�นำ�แนวีคิดจ�กง�น TOP AWARDS 

มุ�ขย์�ย์ขอบีเขต้เพื�อให�ครัอบีคลุมุองค์กรัขน�ดกล�งและ

ขน�ดย์่อมุ ที�มุีแนวีคิดและผู้ลก�รัดำ�เนินง�นที�โดดเด่น  

เพื�อนำ�เสินอควี�มุสิำ�เร็ัจและแนวีท�งก�รับีริัห�รัจัดก�รัของ

องค์กรัเหล่�นี�ให�สิ�ธิ�รัณชำนได�รัับีทรั�บี

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์: องค์กรัขน�ดกล�งและขน�ดย่์อมุที�มีุ 

ผู้ลก�รัดำ�เนินง�นที�ดีเยี์�ย์มุ และมีุก�รัดำ�เนินง�นที�โดดเด่น

ร้ัปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กผู้้�สินับีสินุนก�รัจัดง�น

 1.1.4 ELEADER

  สืิ�อออนไลน์ที�วิีเครั�ะห์เจ�ะลึกเกี�ย์วีกับีก�รัปีรัะยุ์กต์้

ใชำ�รัะบีบีเทคโนโลยี์สิ�รัสินเทศูและก�รัสืิ�อสิ�รัสิำ�หรัับีองค์กรั

รั�ย์ง�นข่�วีสิ�รัควี�มุเคลื�อนไหวี แนวีโน�มุอุต้สิ�หกรัรัมุ 

คอมุพิวีเต้อร์ัและเทคโนโลยี์สิ�รัสินเทศูและก�รัสืิ�อสิ�รัทั�วีโลก

นำ�เสินอเนื�อห�ที�เกี�ย์วีข�องกับีเทคโนโลยี์ดิจิทัลต้่�งๆ อ�ทิ 

Internet of Things (IoT), AI, Smart City, Cyber Security, 

Big Data ในร้ัปีแบีบีของบีทควี�มุ บีทวิีเครั�ะห์  ผู่้�น 

หล�กหล�ย์ช่ำองท�ง ได�แก่

  • Website: www.theeleader.com

  • Facebook: eleaderfanpage

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์: ผู้้�อ่่าน - ผู้้�บีริัห�รัส่ิวีนง�นเทคโนโลยี์ 

สิ�รัสินเทศูทั�งภ�ครัฐัและเอกชำน ที�ต้�องก�รัต้ดิต้�มุข�อมุล้ที�

ทันสิมัุย์และก�รัวิีเครั�ะห์ในส่ิวีนของเทคโนโลยี์รัะดับีองค์กรั 

เพื�อนำ�ไปีปีรัะยุ์กต์้ใชำ�ในองค์กรัของต้นเอง ให�เป็ีนไปีต้�มุ 

เป้ี�หมุ�ย์ของธุิรักิจหรืัอองค์กรั

           ผู้้�ลงโฆษณา - บีริัษัีทหรืัอองค์กรัที�ต้�องก�รั

เสิริัมุสิรั��งภ�พลักษีณ์ หรืัอปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิสิินค��หรืัอบีริัก�รั

ไปีย์ังกลุ ่มุผู้้�บีริัห�รัที�ด้แลส่ิวีนง�นเทคโนโลยี์สิ�รัสินเทศู

ทั�งภ�ครััฐและเอกชำน 

ร้ัปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กก�รัให�บีริัก�รัโฆษีณ�

ปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ ก�รัจัดง�นสัิมุมุน� และบีริัก�รับีริัห�รัจัดก�รั

ง�นสัิมุมุน�ให�องค์กรัทั�งภ�ครััฐและเอกชำน 

1.2	สื่่�อทางด้้านเทคโนโลย่

 1.2.1 COMTODAY หรืัอ techhub.in.th จ�กจุดเริั�มุต้�น

นติ้ย์สิ�รัไอซีทีชีำั�นแนวีหน�� ที�ผู้นัตั้วีสิ้ก่�รัเปีน็สิื�อดจิทิลัครับี

วีงจรั โดย์นำ�เสินอเนื�อห�ที�ต้อบีโจทย์์รั้ปีแบีบีก�รัใชำ�ชีำวีิต้ 

ของคนในย์ุคปัีจจุบีัน ซีึ�งมุีเทคโนโลย์ีเข��มุ�เกี�ย์วีข�องทั�งใน

ด��นก�รัดำ�เนินชีำวีติ้ปีรัะจำ�วีนั ก�รัทำ�ง�น และองค์กรัธิรุักิจ

ที�ต้�องก�รัเข��ถึืงข�อมุล้ข่�วีสิ�รัต้ลอดเวีล� ผู้�่นหล�กหล�ย์

ช่ำองท�ง ได�แก่ 

  • Website: www.techhub.in.th แหล่งข�อมุ้ล 

ควี�มุรั้�ท�งด��นไอซีีที และคอนซี้เมุอรั์อิเล็กทรัอนิกสิ์ ที�

ดำ�เนินง�นมุ�น�นกวี่� 10 ปีี และมุีคนต้ิดต้�มุมุ�กกวี่�  

1 แสินคนต้่อเดือน

  • Facebook: techhub.arip  มุีผู้้�ต้ิดต้�มุมุ�กกวี่� 

2 แสินคน

  • Twitter: @techhub_arip ย์่อย์ข�อมุ้ลให�กรัะชำับี 

เอ�ใจคนรัักไอทีที�ชำอบีติ้ดต้�มุข่�วีสิ�รัแบีบีสิั�น ๆ

  • IG: techhub.arip

  • Youtube (ARIP Official) แหล่งวิีดีโอ รีัวิีวี How to 

ด��นไอทีที�ได�รัับีก�รัย์อมุรัับีจ�กในเรัื�องควี�มุน่�เชำื�อถืือ

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: ผู้้�อ่่าน - คนทั�วีไปีที�สินใจในเรัื�องของ 

เทคโนโลย์ี ดิจิทัลไลฟ์สิไต้ล์ย์ุคใหมุ่ อ�ทิ Notebook, 

Smartphone, Printer, IoT, AI หรืัอ Cyber Security พรั�อมุ

ก�รันำ�ไปีใชำ�ง�นอย์่�งมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ คุ�มุค่�และปีลอดภัย์
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   ผู้้�ลงโฆษณา - บีริัษัีทหรืัอองค์กรัที�ต้�องก�รัเสิริัมุ

สิรั��งภ�พลักษีณ์ หรัือปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์สิินค��หรัือบีรัิก�รัไปี

ย์ังกลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์ของสิื�อเวี็บีไซีต้์และสิื�อสิังคมุออนไลน์ 

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�:  รั�ย์ได�มุ�จ�กก�รัให�บีรัิก�รัโฆษีณ� 

ปีรัะชำ�สิัมุพันธิ์ ก�รัรัีวีิวีสิินค��และบีรัิก�รั รัวีมุถึืงก�รั 

ต้่อย์อดไปียั์งกิจกรัรัมุพิเศูษีสิำ�หรัับีสิมุ�ชิำกและชำุมุชำนที�

สินใจในเรัื�องรั�วีนั�น ๆ

 1.2.2 COMMART www.commartthailand.com

และ Facebook: commartthailand สืิ�อออนไลน์ของ 

ง�นแสิดงสิินค��ไอซีีทีชัำ�นนำ� ‘คอมุมุ�ร์ัต้’ ที�บีริัษัีทจัดเพื�อเป็ีน

ช่ำองท�งก�รัสืิ�อสิ�รักิจกรัรัมุกับีผู้้�บีริัโภค ในก�รัปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ

ข�อมุ้ลรั�ย์ละเอีย์ดก�รัจัดง�น โพรัโมุชัำน ไฮไลต์้ และกิจกรัรัมุ

ต้่�ง ๆ  ภ�ย์ในง�น รัวีมุถืึงรั�ย์ชำื�อผู้้�ปีรัะกอบีก�รั ต้ลอดจน

สิินค��และบีริัก�รัต่้�ง ๆ ที�เข��ร่ัวีมุแสิดงในง�น

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: บีุคคลทั�วีไปีที�สินใจสิินค��ไอซีีทีที�ต้�องก�รั

ข�อมุล้ของก�รัจดัง�น รั�ย์ละเอยี์ด และโพรัโมุชำนัของสินิค��

ภ�ย์ในง�นคอมุมุ�รั์ทและกลุ่มุกิจก�รัผู้้�ออกบ้ีธิที�ต้�องก�รั

ข�อมุ้ลก�รัจัดง�นทั�งหมุด

2. ธุัรก้จจัดงานน้ทรรศการ งานแสำดงส้ำนค้า แล้ะ
ก้จกรรมทางการต์ล้าดครบวังจร ปีรัะกอบีด�วีย์

 2.1 ง�นแสิดงสิินค��ไอซีีที ภ�ย์ใต้�ชืำ�อง�น ‘COMMART’ 

ปีัจจุบีันมุีก�รัจัดง�น 3 ครัั�งต้่อปีี

 2.2  รัับีจัดก�รัและบีริัห�รัง�นแสิดงสิินค�� ง�นนิทรัรัศูก�รั

ตั้�งแต่้เสินอแนวีคิด ร้ัปีแบีบีง�น จัดห�สิถื�นที� จัดห�ข�อมุ้ล

กลุ่มุล้กค��เป้ี�หมุ�ย์ ปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ บีริัห�รัง�นจนสิำ�เร็ัจ 

เพื�อให�สิอดคล�องและต้รังต้�มุวัีต้ถุืปีรัะสิงค์ของล้กค��ทั�ง

ภ�ครััฐและเอกชำนในย์ุคดิจิทัล 

 2.3 รัับีจัดก�รัและบีริัห�รักิจกรัรัมุท�งก�รัต้ล�ดครับีวีงจรั

ต้�มุควี�มุต้�องก�รัของล้กค�� ต้ั�งแต้่ก�รัวี�งแผู้น กลย์ุทธิ์

ไปีจนถืึงก�รัปีรัะเมุินวีัดผู้ล  เพื�อให�บีรัรัลุเปี้�หมุ�ย์

ท�งก�รัต้ล�ด โดย์อ�ศัูย์ควี�มุเชำี�ย์วีชำ�ญในก�รัผู้ลิต้เนื�อห�

คอนเทนต์้ ก�รัสิรั��งสิรัรัค์สืิ�อ ฐ�นข�อมุ้ลผู้้�บีริัโภค และ 

ปีรัะสิบีก�รัณ์ ด��นก�รับีริัห�รัง�นแสิดงสิินค��และง�น

นิทรัรัศูก�รั

 ง�น COMMART 

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: ผู้้�แสดงสินค้�า (Exhibitor) ซีึ�งหมุ�ย์ถืึง 

บีริัษีทัผู้้�ผู้ลิต้ หรืัอเจ��ของเทคโนโลยี์ บีรัษิีทัตั้วีแทนจำ�หน่�ย์

บีรัิษีัทพัฒน�โซีล้ชำันต้่�ง ๆ ที�ต้�องก�รัจำ�หน่�ย์สิินค��หรัือ

บีรักิ�รั ต้ลอดจนสิรั��งภ�พลกัษีณส์ิ้ก่ลุมุ่ผู้้�เดนิง�นซีึ�งสินใจ

ในเรัื�องเทคโนโลย์แีละก�รัซีื�อสินิค��เทคโนโลยี์สิำ�หรัับีใชำ�ง�น

ทั�งส่ิวีนบุีคคลและธุิรักิจ 

        ผู้้�เข้�าชมงาน (Visitor) คือ บุีคคลทั�วีไปีที�

สินใจสิินค��เทคโนโลย์ี ซึี�งจะได�รัับีทั�งเนื�อห� ก�รัรัับีรั้�ของ

สิินค�� คุณสิมุบัีต้ิต่้�งๆ ต้ลอดจนสิ�มุ�รัถืซืี�อสิินค��ที�มีุ 

ควี�มุหล�กหล�ย์และครับีถื�วีนได�ภ�ย์ในง�น

ร้ัปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กก�รับีริัห�รัจดัก�รัพื�นที�สิำ�หรับัี

ผู้้ �แสิดงสิินค�� เพื �อทำ�กิจกรัรัมุสิ่งเสิรัิมุก�รัข�ย์และจัด

จำ�หน่�ย์สิินค�� ต้ลอดจนก�รัจัดกิจกรัรัมุต่้�ง ๆ ภ�ย์ในง�น

และจ�กสิปีอนเซีอรั์ง�น

 ก�รัจัดง�นทั�วีไปี 

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: หน่วีย์ง�นภ�ครััฐหรืัอเอกชำนที�ต้�องก�รัทำ�

กิจกรัรัมุก�รัต้ล�ดผู่้�นร้ัปีแบีบีก�รัจัดกิจกรัรัมุก�รัจัดง�น

(Event) ซีึ�งจะอย์้่ในรั้ปีของก�รัแสิดงสิินค�� (Exhibition) 

ก�รัจัดปีรัะชำุมุ (Meeting) หรัือง�นสิัมุมุน� (Conference)  

ต่้�ง ๆ    

ร้ัปีแบีบีรั�ย์ได�: มุ�จ�กค่�บีริัห�รัก�รัจัดง�น

3. ธุัรก้จบริการด้านด้จิทัล้ ปีรัะกอบีด�วีย์

 3.1 ธิุรักิจก�รัให�บีริัก�รัสิื�อสิ�รัก�รัต้ล�ดดิจิทัลครับี

วีงจรั (Digital Marketing Service)  เพื�อต้อบีโจทย์์ก�รัต้ล�ด

ของล้กค��องค์กรัทั�งรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�วี ตั้�งแต่้ก�รัวี�ง

กลยุ์ทธ์ิก�รัต้ล�ด (Online Marketing Strategy) ก�รัสืิ�อสิ�รั

(Online Communication Strategy) ก�รัสิรั��งแบีรันด์ผู่้�น

สืิ�อดิจิทัล (Branding) กลยุ์ทธ์ิก�รัต้ล�ดผู่้�นเนื�อห� (Content 

Marketing Strategy)  สิรั��งสิรัรัค์เนื�อห�ที�สิรั��งคุณค่�ให�กับี

แบีรันด์ (Creative Content)  ก�รับีริัห�รัสืิ�อออนไลน์ (Online 

Content Management) ก�รัวี�งแผู้น และซืี�อสืิ�อดิจิทัล 

(Online Media Plan and Buy) รัวีมุถึืงก�รัวัีดผู้ลวิีเครั�ะห์

ข�อมุ้ล และออกรั�ย์ง�น เพื�อนำ�ไปีส่้ิก�รัทำ�ก�รัต้ล�ด 

อย่์�งต่้อเนื�อง ต้รังกลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์ และสิอดคล�องกับีควี�มุ 

ต้�องก�รัท�งธุิรักิจขององค์กรั  

กลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์: องค์กรั หรืัอบีริัษัีทตั้วีแทนโฆษีณ�ที�ต้�องก�รั

ทำ�ก�รัต้ล�ดสิินค��หรืัอบีริัก�รัผู่้�นสืิ�อดิจิทัล

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: รั�ย์ได�มุ�จ�กค่�บีรัิก�รั ค่�บีรัิห�รัจัดก�รั

ซีึ�งสิญัญ�ก�รัให�บีรักิ�รัมีุทั�งในรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์�วี หรัอื

รั�ย์ได�จ�กก�รัจัดกิจกรัรัมุท�งก�รัต้ล�ดต้�มุควี�มุ

ต้�องก�รัของล้กค��

 3.2 ธิ ุรัก ิจแพลต้ฟอรั ์มุชำ ั �นหน ังสิ ือมุ ัลต้ ิมุ ี เด ีย์

(Multimedia e-Bookshelf) เปี็นรั้ปีแบีบีก�รัให�บีรัิก�รั
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ด��นดิจิทัลสิำ�หรัับีก�รัผู้ลิต้ จัดเก็บี และเผู้ย์แพรั่หนังสิือ

อิเล็กทรัอนิกสิ์ ผู้่�นคล�วีด์เทคโนโลย์ีที�สิ�มุ�รัถืรัวีมุไฟล์

ภ�พเคลื�อนไหวี เสิีย์ง วีิดีโอ แอนิเมุชำัน ต้ลอดจนกรัะจ�ย์

ให�ถืึงผู้้�บีรัิโภคผู้่�นท�งอุปีกรัณ์พกพ� ได�แก่ สิมุ�รั์ทโฟน

และแท็บีเล็ต้ เพื�อต้อบีสินองควี�มุต้�องก�รัก�รับีรัิโภค 

สิื�อดิจิทัลที�เพิ�มุขึ�นอย์่�งรัวีดเรั็วี

กลุ่มุเปี้�หมุ�ย์: สิถื�บีันก�รัศูึกษี� หรัือองค์กรัที�ต้�องก�รั

จัดก�รัรัะบีบีข�อมุ้ล และต้�องก�รัลดก�รัใชำ�ง�นเอกสิ�รั

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: สิัญญ�เชำ่�ใชำ�บีรัิก�รัรั�ย์ปีี

 3.3 ธุิรักิจแพลต้ฟอร์ัมุเพื�อก�รัพัฒน�บุีคล�กรัในองค์กรั

 (Enterprise Learning Platform) สิำ�หรัับีองค์กรัที�ต้�องก�รั

พัฒน�ทักษีะและศูักย์ภ�พของบีุคล�กรั เปี็นโซีล้ชำันที� 

ปีรัะกอบีด�วีย์แพลต้ฟอรั์มุก�รัฝึึกอบีรัมุออนไลน์ผู้่�น 

คล�วีด์เทคโนโลย์ี โดย์รัวีมุเอ�รัะบีบีก�รัปีรัะเมุินผู้ล  

ควี�มุสิ�มุ�รัถืในก�รัสิรั��งเสิ�นท�งก�รัเรีัย์นต้�มุสิมุรัรัถืนะ

ของบีคุล�กรัต้�มุต้ำ�แหนง่ที�องคก์รัต้�องก�รั ควี�มุสิ�มุ�รัถื

ในก�รัเชำื�อมุต้่อกับีรัะบีบีบีรัิห�รัง�นบีุคคล สิื�อก�รัสิอน 

และคอนเทนต์้ที�มีุคุณภ�พ มีุร้ัปีแบีบีก�รันำ�เสินอแบีบี 

ผู้สิมุผู้สิ�นของสิื�อปีรัะเภทต้่�ง ๆ โดย์มุีควี�มุรั่วีมุมุือ 

ท�งวีิชำ�ก�รัจ�กสิถื�บีันก�รัศึูกษี�ชำั�นนำ�

กลุมุ่เปี�้หมุ�ย์: องค์กรัขน�ดกล�งหรืัอขน�ดใหญ่ที�ต้�องก�รั

รัะบีบีพัฒน�บีุคล�กรั

รั้ปีแบีบีรั�ย์ได�: สิัญญ�เชำ่�ใชำ�บีรัิก�รัรั�ย์ปีี

เหุ้ต้การณ์ส่ำาคัญข้อังบริษััท 
พั.ศ.	2532 ก่อต้ั�งบีรัิษีัท เอ.อ�รั์. อินฟอรั์เมุชำัน แอนด์ พับีลิเคชำัน จำ�กัด
พั.ศ.	2553	  ดำ�เนินก�รัแปีรัสิภ�พเป็ีนบีริัษัีทมุห�ชำนจำ�กัด เปีลี�ย์นชืำ�อจ�ก บีริัษัีท เอ.อ�ร์ั. อินฟอร์ัเมุชัำน แอนด์ 
  พับีลิเคชำัน จำ�กัด เปี็น บีรัิษีัท เออ�รั์ไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) และเข��ทำ�ก�รัซีื �อข�ย์ในต้ล�ดหลักทรััพย์์
   เอ็มุ เอ ไอ เมืุ�อวัีนที� 2 ธัินวี�คมุ 2553
พั.ศ.	2555	   รั ับีบีัต้รัสิ่งเสิรัิมุก�รัลงทุนจ�กคณะกรัรัมุก�รัสิ่งเสิรัิมุก�รัลงทุน (BOI) ในกิจก�รัซีอฟต้์แวีรั์ปีรัะเภท
   Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software
พั.ศ.	2556	 จัดง�น Thailand Top Company Award เปี็นง�นมุอบีรั�งวีัลให�บีรัิษีัทที�มุีผู้ลปีรัะกอบีก�รัโดดเด่น 
พั.ศ.	2558 - เปีิดต้ัวี Data Dive บีรัิก�รัวีิเครั�ะห์พฤต้ิกรัรัมุผู้้�บีรัิโภคครับีวีงจรั ต้ั�งแต้่ก�รัเก็บีข�อมุ้ลไปีจนถืึงก�รัวีิเครั�ะห์
     และรั�ย์ง�นผู้ล ให�เข��ถืึงกลุ่มุเปี้�หมุ�ย์ของผู้้�บีริัโภคได�ดีที�สิุด
  - เปีิดใชำ�บีรัิก�รัโซีเชำีย์ลมุีเดีย์ Facebook: techhub.arip, Twitter: @techhub_arip เพื�อเปี็นก�รัรัวีมุพลัง 
    สิื�อด��นไอซีีทีคอนซี้เมุอรั์ให�ครัอบีคลุมุทุกชำ่องท�งก�รัเผู้ย์แพรั่
พั.ศ.	2560 - พัฒน� ‘WISIMO’ eLearning Solution ทั�งรัะบีบีก�รับีรัิห�รัก�รัเรัีย์นรั้� และเนื�อห�บีทเรัีย์นที�นำ�ไปีใชำ�ง�น 
   ได�จริัง สิำ�หรัับีองค์กรัที�ต้�องก�รัเพิ�มุศัูกย์ภ�พ ควี�มุร้ั� ควี�มุสิ�มุ�รัถืของบุีคล�กรั เพื�อเพิ�มุขีดควี�มุสิ�มุ�รัถื 
   ในก�รัแข่งขันขององค์กรั
    - จัดง�น Thailand Top SME Awards เป็ีนง�นมุอบีรั�งวัีลสิำ�หรัับีผู้้�ปีรัะกอบีก�รัวิีสิ�หกิจขน�ดกล�งและ 
     ขน�ดย์่อย์ ที�มุีแนวีคิดและผู้ลง�นที�โดดเด่น

โครงส่ร้างรายได้ำ

ประเภทของรายได้้ 2562 2561 2560
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาทร้อยล้ะ ร้อยล้ะ ร้อยล้ะ

1. สิื�อและคอนเทนต้์

2. ก�รัจัดง�นนิทรัรัศูก�รั 

3. บีริัก�รัดิจิทัล  

ริวมืริายได้้จากการิข้ายและบริิการิ 

รั�ย์ได�อื�น

ริวมืริายได้้ทั�งหมืด้

36.19

54.28

45.20

135.66

1.22

136.88

39.08 

73.78

51.57 

164.43

1.53

165.96

26.44

39.66

33.02

99.11

0.89

100.00

23.55

44.46

31.07

99.08

0.92

100.00

33.78

81.09

46.39

161.27

1.41

162.68

20.77

49.85
28.52

99.13

0.87

100.00
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ปัจจัยความูเส่่�ยง
 ปีัจจุบีันบีรัิษีัทมุีปีัจจัย์ควี�มุเสิี�ย์งทั�งจ�กภ�ย์ในและ

ภ�ย์นอกที�อ�จสิ่งผู้ลกรัะทบีต้่อก�รัดำ�เนินง�นของบีรัิษีัท 

ทั�งท�งต้รังและท�งอ�อมุ อย่์�งไรัก็ต้�มุ บีริัษีัทมุีแผู้นก�รั 

ปีรัะเมุนิควี�มุเสิี�ย์งและแผู้นบีรัหิ�รัจดัก�รัควี�มุเสิี�ย์งที�อ�จ

เกิดขึ�น ทั�งนี�อ�จมีุควี�มุเสีิ�ย์งและควี�มุไมุ่แน่นอนอื�นที�บีรัษิีทั

มุิได�จัดเป็ีนควี�มุเสิี�ย์งที�ไมุ่มุีนัย์สิำ�คัญ หรัือเปี็นควี�มุเสิี�ย์ง

ที�บีริัษัีทไมุ่อ�จค�ดก�รัณ์ได� โดย์มีุปัีจจัย์ควี�มุเสีิ�ย์งต่้�ง ๆ ดังนี�

1. ปัจจัยควัามเส่ำ�ยงทางต์รง
	 1.1	ความืเสื่่�ยงทางด้้านทริัพัยากริบุคคล

  เนื�องจ�กธุิรักิจของบีริัษัีทเป็ีนก�รัให�บีริัก�รั บุีคล�กรั

 จึงถืือวี่�เปี็นปีัจจัย์แห่งควี�มุสิำ�เรั็จ ศูักย์ภ�พและคุณภ�พ

ของทรััพย์�กรัมุนุษีย์์จึงเปี็นเรัื�องที�บีรัิษีัทให�ควี�มุสิำ�คัญ 

 โดย์เฉพ�ะอย่์�งยิ์�งก�รัพัฒน�ศัูกย์ภ�พของพนักง�นเนื�องจ�ก

เปี็นกำ�ลังสิำ�คัญในก�รัขับีเคลื�อนธุิรักิจขององค์กรั  อีกทั�ง 

ควี�มุชำำ�น�ญและเชีำ�ย์วีชำ�ญในด��นพัฒน�และจัดทำ�เนื�อห�

 ข่�วีสิ�รั ข�อมุ้ลด��นธุิรักิจ ก�รัต้ล�ด และไอซีีที (ICT) ต้ลอด

จนก�รัพัฒน�บีรัิก�รัด��นดิจิทัลต้่�ง ๆ ของบีุคล�กรัจะชำ่วีย์

สิรั��งคุณค่�ให�กับีบีริัษีัท อย่์�งไรัก็ต้�มุ ก�รัเปีลี�ย์นแปีลง

บุีคล�กรัเปี็นสิิ�งที�หลีกเลี�ย์งได�ย์�ก เนื�องจ�กมุีปีัจจัย์หล�ย์

ปีรัะก�รั และเปี็นควี�มุเสิี�ย์งที�อ�จมุีผู้ลต้่อก�รัดำ�เนินธิุรักิจ

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีรัิษีัทได�วี�งแผู้นก�รับีริัห�รั

ควี�มุเสีิ�ย์งด��นทรััพย์�กรับุีคคล โดย์ก�รัพัฒน�ศัูกย์ภ�พของ

บุีคล�กรัให�มีุองค์ควี�มุร้ั�ที�ทันสิมุัย์อย์้่อย่์�งต่้อเนื�อง  

ต้ลอดจนสิรั��งรัะบีบีก�รัจัดก�รัควี�มุร้ั�ในองค์กรั (Knowledge 

Management) ในร้ัปีแบีบีต่้�ง ๆ เช่ำน ก�รัจัดเก็บีองค์ควี�มุร้ั�

ก�รัถ่ื�ย์ทอดองค์ควี�มุร้ั� ก�รัพัฒน�หัวีหน��ง�น  ก�รัสิอนง�น

 ก�รักำ�กับีด้แล  ก�รัสิรั��งวีัฒนธิรัรัมุ และบีรัรัย์�ก�ศูก�รั

เรัีย์นร้ั�ในองค์กรั โดย์มีุจุดมุุ่งหมุ�ย์ในก�รัเป็ีนองค์กรัแห่ง 

ก�รัเรีัย์นร้ั� (Learning Organization)  รัวีมุทั�งก�รัสิรั��ง 

สิิ�งแวีดล�อมุในก�รัทำ�ง�นที�ดี ทั�งท�งก�ย์ภ�พ ก�รัสิรั��งขวัีญ

กำ�ลังใจ และแรังจ้งใจในก�รัทำ�ง�น  ก�รัส่ิงเสิริัมุให�พนักง�น

มีุสิว่ีนรัว่ีมุในก�รัดำ�เนนิง�น เพื�อจง้ใจให�บีคุล�กรัของบีริัษีทั

ทำ�ง�นกับีบีริัษีัทอย่์�งต้่อเนื�อง นอกจ�กนี� ย์ังมุีก�รักำ�หนด

แผู้นก�รัเติ้บีโต้ท�งอ�ชีำพของบุีคล�กรั เพื�อสิรั��งควี�มุก��วีหน��

ให�แก่พนักง�น รัวีมุถึืงพัฒน�บุีคล�กรัให�สิ�มุ�รัถืทดแทน 

ง�นได�ในทุกรัะดับี เพื�อบีริัษีัทสิ�มุ�รัถืดำ�เนินธุิรักิจ 

ได�อย่์�งต้่อเนื�อง

 1.2		ความืเส่ื่�ยงทางด้้านการิเปีล่�ยนแปีลงพัฤติ์กริริมื

ผู้บริิโภค

  ปัีจจุบัีนควี�มุก��วีหน��ท�งเทคโนโลยี์สิมัุย์ใหมุ่ส่ิงผู้ล

ให�พฤติ้กรัรัมุผู้้�บีริัโภคเปีลี�ย์นแปีลงไปี โดย์เฉพ�ะอย่์�งยิ์�ง 

พฤติ้กรัรัมุก�รับีริัโภคสืิ�อสิมัุย์ใหมุ่ ส่ิงผู้ลให�มีุก�รับีริัโภค 

สืิ�อสิิ�งพิมุพ์ลดลงอย่์�งต่้อเนื�อง บีริัษัีทจึง ได�มีุก�รัปีรัับีกลยุ์ทธ์ิ

ในก�รัผู้ลิต้สืิ�อสิิ�งพิมุพ์ ผู้สิมุผู้สิ�นกับีสืิ�อสิมัุย์ใหมุ่ เพื�อสิรั��ง 

ก�รัเข��ถึืงผู้้�บีริัโภคทุกกลุ่มุ อย่์�งไรัก็ดีสืิ�อสิิ�งพิมุพ์ยั์งคงมีุ 

ควี�มุน่�เชืำ�อถืือและจับีต้�องได�มุ�กกว่ี�ในมุุมุมุองของ 

ผู้้�ลงโฆษีณ�ในก�รัสิรั��งภ�พลักษีณ์องค์กรั 

แผนการิบริิหาริความืเส่ื่�ยง: บีริัษัีทได�ให�ควี�มุสิำ�คัญ 

กับีแนวีโน�มุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงของพฤติ้กรัรัมุผู้้�บีริัโภค  

จึงมุุ่งผู้ลิต้สืิ�อที�มีุคุณภ�พ มีุเนื�อห�สิ�รัะที�น่�สินใจเพื�อเข��ถึืง

กลุ่มุผู้้�อ่�นเป้ี�หมุ�ย์ บีริัษัีทได�ปีรัับีเปีลี�ย์นกลยุ์ทธ์ิใน 

ก�รัดำ�เนินธุิรักิจ โดย์เน�นเนื�อห�บีนสืิ�อออนไลน์ และ 

ผู้ลิต้เฉพ�ะหนังสิือฉบีับีพิเศูษีที�เจ�ะลึกเนื�อห�เฉพ�ะด��น

มีุกลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์ผู้้�อ่�นที�ชัำดเจน และวี�งแผู้งได�ย์�วีน�นขึ�นซึี�ง

เป็ีนปีรัะโย์ชำน์ต่้อผู้้�อ่�นและผู้้�ลงโฆษีณ� 

   นอกจ�กนี� บีริัษัีทยั์งได�จัดทำ�นิต้ย์สิ�รัอิเล็กทรัอนิกส์ิ 

และสืิ�อออนไลน์ เพื�อรัองรัับีพฤติ้กรัรัมุผู้้�บีริัโภคที�เปีลี�ย์นแปีลง

ไปีต้�มุกรัะแสินิย์มุด��นเทคโนโลยี์และนวัีต้กรัรัมุสิมัุย์ใหมุ่  

ส่ิงผู้ลให�บีริัษัีทต้�องพัฒน�ร้ัปีแบีบีก�รันำ�เสินอเนื�อห�ให�มีุ 

คุณภ�พสิอดคล�องกับีควี�มุสินใจของผู้้�บีริัโภคอย่์�งต่้อเนื�อง

ต้ลอดจนก�รัพัฒน�ต่้�ง ๆ เพื�อให�เกิดควี�มุหล�กหล�ย์ 

ในก�รัให�บีริัก�รัของสืิ�อในหล�ย์ ๆ ด��น

  ด��นธิุรักิจก�รัจัดง�นแสิดงสิินค��ไอซีีที บีรัิษีัทได�

ปีรัับีเปีลี�ย์นกลยุ์ทธ์ิ โดย์ร่ัวีมุมืุอกับีพันธิมิุต้รัท�งธุิรักิจ ในก�รั

รั่วีมุจัดง�น  เพื�อสิรั��งควี�มุแต้กต้่�ง และดึงด้ดล้กค��

กลุ่มุใหมุ่ ส่ิงผู้ลให�ย์อดข�ย์และผู้้�เข��ชำมุง�นให�เพิ�มุมุ�กขึ�น 

 1.3	ความืเสื่่�ยงจากความืนิยมืในสื่่�อสื่มืัยใหมื่ 

  ปัีจจุบัีนร้ัปีแบีบีของสืิ�อโฆษีณ�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลง 

ถึืงแมุ�ว่ี�บีริัษัีทส่ิวีนใหญ่ซึี�งเป็ีนล้กค��ยั์งมีุก�รัโฆษีณ�ใน 

ร้ัปีแบีบีของสืิ�อสิิ�งพิมุพ์ แต่้ก็ให�ควี�มุสิำ�คัญกับีร้ัปีแบีบีสืิ�อ 

โฆษีณ�ใหมุ่ ๆ มุ�กขึ�น เช่ำน สืิ�อสัิงคมุออนไลน์ และสืิ�อ

ออนไลน ์สิง่ผู้ลให�สิว่ีนแบีง่ก�รัต้ล�ดของสิื�อเดมิุถืดถือย์ลง

แผนการิบริิหาริความืเส่ื่�ยง:  ถึืงแมุ�ว่ี�สืิ�อสิมัุย์ใหมุ่ 

จะก่อให�เกิดผู้ลกรัะทบีกับีสืิ�อเดิมุของบีริัษัีท แต่้บีริัษัีทได�ใชำ�

โอก�สิจ�กก�รัให�บีรัิก�รัด��นก�รัโฆษีณ�บีนสิื�อสิังคมุ
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ออนไลน์ เพื�อผู้นวีกรัวีมุสืิ�อดั�งเดิมุและสืิ�อใหมุ่เข��ด�วีย์กัน  

ทำ�ให�บีริัษัีทมีุสืิ�อที�ครับีวีงจรักว่ี�เดิมุ โดย์บีริัษัีทได�วี�งกลยุ์ทธ์ิ

ในก�รัขย์�ย์ต้ล�ดของสืิ�อออนไลน์มุ�กขึ�น

 1.4		ความืเส่ื่�ยงจากความืสื่ะด้วกและสื่ภาวะการิ 

ไมื่มื่อุปีสื่ริริคในการิเข้้าสืู่่ต์ลาด้การิแข้่งข้ันทางการิค้า

  ด�วีย์ร้ัปีแบีบีของสืิ�อสิมัุย์ใหมุ่ ทำ�ให�ทุกคนสิ�มุ�รัถื 

ปีฏิิบัีติ้ตั้วีเป็ีนสืิ�อได�ด�วีย์ตั้วีเอง ซึี�งอ�จเป็ีนบุีคคลคนเดีย์วี  

หรืัอองค์กรั โดย์ที�สืิ�อเหล่�นั�นสิ�มุ�รัถืนำ�เสินอเนื�อห�ได�ต้รังใจ

ผู้้�บีริัโภค ก็อ�จได�รัับีควี�มุนิย์มุจ�กทั�งผู้้�อ่�น และดึงด้ด 

ผู้้�ลงโฆษีณ�หรืัอผู้้�สินับีสินุนได� ทำ�ให�เกิดเป็ีนค่้แข่งท�งก�รัค��

กับีบีริัษีัท 

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีริัษัีทต้รัะหนักถึืงควี�มุง่�ย์

ในก�รัเป็ีนค่้แข่งท�งก�รัค��สิำ�หรัับีสืิ�อยุ์คใหมุ่ เพรั�ะไมุ่ว่ี�

บุีคคลใดก็สิ�มุ�รัถืทำ�หน��ที�เป็ีนสืิ�อได� แต่้สิิ�งหนึ�งที�มีุผู้ล 

ต่้อผู้้�บีริัโภค คือ ควี�มุเชืำ�อมัุ�นและควี�มุถ้ืกต้�อง รัวีมุทั�ง 

ควี�มุเป็ีนมุืออ�ชีำพ  เนื�องจ�กบีริัษีัทเป็ีนองค์กรัที�มุีควี�มุ 

น่�เชืำ�อถืือจึงต้�องรัับีผิู้ดชำอบีต่้อสิิ�งที�นำ�เสินอ ดังนั�น เนื�อห�ที�

บีริัษัีทได�นำ�เสินอจึงต้�องผู่้�นก�รัต้รัวีจสิอบีควี�มุถ้ืกต้�อง

แมุ่นย์ำ� เพื�อสิรั��งควี�มุเชำื�อมุั�นให�แก่ผู้้�บีรัิโภค 

 1.5		ความืเสื่่�ยงเริ่�องสื่ถานท่�จัด้งานแสื่ด้งสื่ินค้า	

  บีริัษัีทได�จัดง�นแสิดงสิินค��คอมุมุ�ร์ัต้ที�ศู้นย์์ 

ก�รัปีรัะชุำมุแห่งชำ�ติ้สิิริักิติ้� ต้ลอด 19 ปีีที�ผู่้�นมุ� เนื�องจ�ก

สิถื�นที�ตั้�งอย่้์ใจกล�งเมืุองและก�รัเดินท�งสิะดวีกด�วีย์

รัถืไฟฟ้�ใต้�ดิน MRT ในปีี 2562 ศู้นย์์ก�รัปีรัะชุำมุแห่งชำ�ติ้ 

สิิริักิติ้�ได�ทำ�ก�รัปิีดปีรัับีปีรุัง บีริัษัีทจึงได�จัดห�สิถื�นที�จัดง�น

ใหมุ่ คือ ศู้นย์์นิทรัรัศูก�รัและก�รัปีรัะชุำมุไบีเทค ซึี�งสิ�มุ�รัถื

รัองรัับีปีริัมุ�ณผู้้�ออกบ้ีธิและผู้้�เข��ชำมุง�น ต้ลอดจนสิ�มุ�รัถื 

เดินท�งได�สิะดวีกด�วีย์รัะบีบีคมุน�คมุสิ�ธิ�รัณะ BTS

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีริัษัีทได�เต้รีัย์มุแผู้นบีริัห�รั

ควี�มุเสีิ�ย์ง โดย์จัดตั้�งคณะกรัรัมุก�รัเพื�อศึูกษี�และวี�ง 

กลยุ์ทธ์ิ โดย์ได�จัดทำ�แผู้นก�รับีริัห�รัก�รัเปีลี�ย์นแปีลง 

(Change Management) ทั�งในส่ิวีนก�รัจัดห�สิถื�นที�ใหมุ่

เพิ�มุเติ้มุ ร้ัปีแบีบีก�รัจัดง�น ต้ลอดจนแผู้นปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิใน

ร้ัปีแบีบีใหมุ่ ๆ เพื�อชีำ�แจงและขย์�ย์ฐ�นกลุ่มุผู้้�ชำมุง�นเพิ�มุขึ�น 

	 1.6	 ความืเส่ื่�ยงจากการิใช้้แพัลต์ฟอร์ิมืสื่ังคมื 

ออนไลน์ท่�ไม่ืสื่ามืาริถควบคุมืนโยบายได้้

  เนื�องจ�กควี�มุนิย์มุของสืิ�อสัิงคมุออนไลน์สิมัุย์ใหมุ่ 

ต่้�ง ๆ  ทำ�ให�เกิดช่ำองท�งใหมุ่ในก�รัสืิ�อสิ�รัไปียั์งกลุ่มุเป้ี�หมุ�ย์

ของผู้้�ลงโฆษีณ� แต่้ช่ำองท�งดังกล่�วีเป็ีนแพลต้ฟอร์ัมุที� 

บีริัษัีทไมุ่ได�เป็ีนเจ��ของ จึงไมุ่สิ�มุ�รัถืกำ�หนดหรืัอควีบีคุมุ

นโย์บี�ย์ต้่�ง ๆ ได� ซีึ�งก�รัเปีลี�ย์นแปีลงนโย์บี�ย์ที�เกิดขึ�น 

อ�จกรัะทบีต่้อต้�นทุนก�รับีรัิห�รัสิื�อของผู้้�ลงโฆษีณ� 

แผนบริิหาริความืเส่ื่�ยง: บีริัษัีทต้รัะหนักถึืงควี�มุเสีิ�ย์ง 

ดังกล่�วี จึงสิรั��งทีมุที�มีุควี�มุเชีำ�ย์วีชำ�ญเพื�อศึูกษี�ควี�มุ 

เปีลี�ย์นแปีลงต่้�ง ๆ ที�เกิดขึ�นกับีแพลต้ฟอร์ัมุที�บีริัษัีทไมุ่ได�

เป็ีนเจ��ของต้ลอดเวีล� เพื�อปีรัับีร้ัปีแบีบีเนื�อห�ให�สิอดคล�อง

กับีก�รัเปีลี�ย์นแปีลง และลดผู้ลกรัะทบีต่้อต้�นทุนก�รับีริัห�รั

สืิ�อให�มุ�กที�สุิด รัวีมุไปีถึืงนำ�เสินอสืิ�อที�หล�กหล�ย์ให�กับี 

ผู้้�ลงโฆษีณ� เพื�อต้อบีสินองควี�มุต้�องก�รัและกรัะจ�ย์ 

ควี�มุเสีิ�ย์งไมุ่ให�ขึ�นอย่้์กับีสืิ�อใดสืิ�อหนึ�ง

 1.7	ความืเสื่่�ยงจากพัริะริาช้บัญญัต์ิคุ้มืคริองข้้อมืลู

สื่่วนบุคคล	

  ปัีจจุบัีนร่ั�งพรัะรั�ชำบัีญญัติ้คุ�มุครัองข�อมุ้ลส่ิวีนบุีคคล

อย่้์รัะหว่ี�งพิจ�รัณ� โดย์เนื�อห�ส่ิวีนใหญ่มีุควี�มุใกล�เคีย์ง

กับี General Data Protection Regulation (GDPR) ซีึ�งมุีผู้ล

ต้่อบีรัิก�รัหล�ย์ ๆ ด��นของบีรัิษีัท เชำ่น ก�รับีรัิก�รัข�อมุ้ล

บีนเว็ีบีไซีต์้ ก�รัส่ิงจดหมุ�ย์อิเล็กทรัอนิกส์ิเพื�อส่ิงข�อมุ้ลหรืัอ

เชิำญร่ัวีมุง�นสัิมุมุน�ต่้�ง ๆ จะต้�องแจ�งเจ��ของข�อมุ้ลถึืง 

สิิ�งที�ถื้กบัีนทึกไวี� และได�รัับีควี�มุย์ินย์อมุ

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีริัษัีทได�ศึูกษี�พรัะรั�ชำ 

บัีญญัติ้คุ�มุครัองข�อมุ้ลส่ิวีนบุีคคลอย่์�งจริังจัง พรั�อมุรัะบุี 

รั�ย์ละเอีย์ดผู้ลกรัะทบีที�เกิดขึ�น และได�กำ�หนดแผู้นปีฏิิบัีติ้ก�รั 

เพื�อรัองรัับีรัับีพรัะรั�ชำบัีญญัติ้ดังกล่�วี ทำ�ให� ธุิรักิจ 

ดำ�เนินต่้อไปีได�อย่์�งรั�บีรืั�น

 1.8	ความืเส่ื่�ยงจากการิคุกคามืทางข้้อมูืลข้องบริิษััท	

  เนื�องจ�กข�อมุ้ลล้กค�� ข�อมุ้ลด��นก�รัเงิน และข�อมุ้ล

อื�น ๆ เป็ีนสิิ�งที�มีุค่�ในก�รัดำ�เนินธุิรักิจของบีริัษัีท อย่์�งไรั

ก็ต้�มุ มีุผู้้�ไมุ่ปีรัะสิงค์ดีได� คุกค�มุข�อมุ้ลขององค์กรั 

ต่้�ง ๆ  ทั�วีโลก และมีุแนวีโน�มุจะเข��ถึืงข�อมุ้ลสิำ�คัญขององค์กรั

ธุิรักิจ ดังนั�นบีริัษัีทอ�จได�รัับีผู้ลกรัะทบีจ�กก�รัคุกค�มุจ�ก

ภ�ย์นอก ซึี�งจะส่ิงผู้ลกรัะทบีต่้อก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีทได� 

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีรัิษัีทได�บีริัห�รัควี�มุเสิี�ย์ง

ด��นก�รัคุกค�มุข�อมุ้ลด�วีย์ก�รัต้ิดต้ั� งรัะบีบีปี้องกัน 

ก�รัเข��ถืึงข�อมุ้ลจ�กผู้้�ไมุ่ได�รัับีอนุญ�ต้ รัวีมุถืึงก�รักำ�หนด

กฎรัะเบีีย์บีในก�รัเข��ถืึงข�อมุ้ลสิำ�คัญของพนักง�น เพื�อให�

เกิดควี�มุปีลอดภัย์ของข�อมุ้ล
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2. ปัจจัยควัามเส่ำ�ยงทางอ้อม
 2.1	ความืเส่ื่�ยงจากการิถูกฟ้องริ้อง

  เนื�องจ�กบีรัิษีัทปีรัะกอบีธิุรักิจด��นสิื�อ ไมุ่วี่�จะเป็ีน

สืิ�อสิิ�งพิมุพ์ หรืัอสืิ�อดิจิทัล โดย์เนื�อห�ที�ใชำ�ในก�รัผู้ลิต้สืิ�อ 

มุ�จ�กแหล่งข่�วี หนังสืิอ และบีทควี�มุที�เขีย์นโดย์กอง

บีรัรัณ�ธิิก�รัและนักเขีย์นอิสิรัะ รัวีมุทั�งก�รัแปีลจ�กบีทควี�มุ

ต่้�งปีรัะเทศู  ทำ�ให�อ�จมุีควี�มุเสิี�ย์งจ�กก�รัถื้กฟ้องรั�อง 

ทั� งในเรัื�องก�รัละเมิุดลิขสิิทธิิ� หรืัอบีทวิีเครั�ะห์ที�ส่ิงผู้ล 

กรัะทบีต่้อบุีคคลอื�น

แผนการิบริิหาริความืเส่ื่�ยง: บีริัษัีทได�มีุก�รัจัดทำ�ข�อบัีงคับี

วี่�ด�วีย์จรัิย์ธิรัรัมุแห่งวีิชำ�ชำีพหนังสิือพิมุพ์ เพื�อเปี็นกรัอบี 

ให�พนักง�นยึ์ดถืือปีฏิิบัีติ้ และมีุก�รัจัดฝึึกอบีรัมุ โดย์เชิำญ

วิีทย์�กรัที�มีุควี�มุเชีำ�ย์วีชำ�ญมุ�ให�ควี�มุร้ั�แก่กองบีรัรัณ�ธิิก�รั  

เพื�อให�รัับีร้ั�ควี�มุเสิี�ย์ง รัวีมุถืึงกรัณีที�อ�จเข��ข่�ย์ก�รั

ละเมุิดลิขสิิทธิิ�หรัือหมุิ�นปีรัะมุ�ท เพื�อเป็ีนก�รัป้ีองกันใน

รัะดับีหนึ�ง สิำ�หรัับีนักเขีย์นอิสิรัะ บีริัษัีทมีุก�รัรัะบุีในสัิญญ�

หรืัอเอกสิ�รัให�นักเขีย์นอิสิรัะทรั�บีถึืงควี�มุเสีิ�ย์งและยื์นยั์น 

ว่ี�ผู้ลง�นของต้นมุิได�ละเมุิดลิขสิิทธิิ�ผู้้�หนึ�งผู้้�ใด ห�กมุีปีัญห�

ก�รัละเมุิดลิขสิิทธิิ�เกิดขึ�น ผู้้�เขีย์นย์ินดีที�จะเข��รั่วีมุต่้อสิ้� 

คดีควี�มุและรัับีผิู้ดชำอบีค่�เสีิย์ห�ย์ถื��เกิดก�รัละเมิุดจริัง 

นอกจ�กนี� บีรัิษีัทย์ั ง ได� ซีื � อปีรัะกันภัย์ท�งวีิ ชำ�ชำีพ 

เพื�อลดผู้ลกรัะทบีห�กโดนฟ้องรั�อง

	 2.2	 ความืเส่ื่�ยงจากการิท่�บริิษััทม่ืผู้ถ่อหุ้นริายใหญ่ 

ถ่อหุ้นในบริิษััท	อย่างม่ืนัยสื่ำาคัญ

  ทะเบีีย์นรั�ย์ชืำ�อผู้้�ถืือหุ�นของบีริัษัีท ณ วัีนที� 30 

ธัินวี�คมุ 2562 ปีรั�กฏิรั�ย์ชืำ�อผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ของบีริัษัีท 

ปีรัะกอบีด�วีย์น�ย์มิุนทร์ั อิงค์ธิเนศู ถืือหุ�นในสัิดส่ิวีนรั�อย์ละ 

44.28 ซึี�งจะทำ�ให�ผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ดังกล่�วีสิ�มุ�รัถืควีบีคุมุ

มุต้ิที�ปีรัะชำุมุผู้้�ถืือหุ�นได�ในเรัื�องที�กฎหมุ�ย์กำ�หนด หรัือ 

ข�อบัีงคับีของบีริัษัีท กำ�หนดให�ต้�องได�รัับีคะแนนเสีิย์งไมุ่น�อย์

กว่ี� 3 ใน 4 ของจำ�นวีนเสีิย์งของผู้้�ถืือหุ�นที�มุ�ปีรัะชุำมุ และ 

มีุสิทิธิิ�ออกเสิีย์ง เนื�องจ�กผู้้�ถือืหุ�นรั�ย์ใหญส่ิ�มุ�รัถืใชำ�เสิีย์ง

ซึี�งเกินกว่ี�รั�อย์ละ 25 สิำ�หรัับีก�รัใชำ�สิิทธิิ�ในก�รัคัดค��นในมุติ้

ต่้�ง ๆ ได� ส่ิงผู้ลให�ผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์อื�นไมุ่อ�จถ่ืวีงดุลก�รั 

ออกเสีิย์งของผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ได� 

  นอกจ�กนี� บีริัษัีท แอพซีีลอน เวีนเจอร์ัสิ พีทีอี  

แอลทีดี ถืือหุ�นในบีริัษัีท รั�อย์ละ 20.05 (รั�ย์ละเอีย์ดโครังสิรั��ง 

ผู้้�ถืือหุ�น) ทั�งนี� ห�กผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่สิองรั�ย์ซึี�งไมุ่เป็ีนบุีคคล 

ที� เกี�ย์วีข�องกันต้�มุมุ�ต้รั� 258 แห่งพรัะรั�ชำบัีญญัติ้ 

หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์มีุก�รัออกเสีิย์งไปีใน 

ทิศูท�งเดีย์วีกัน จะมีุสิิทธิิ�ออกเสีิย์งรัวีมุกันในสัิดส่ิวีนรั�อย์ละ 

64.33 ซึี�งจะทำ�ให�ผู้้�ถืือหุ�นกลุ่มุดังกล่�วีมีุอำ�น�จในก�รั

ควีบีคุมุบีริัษัีท และมีุอิทธิิพลต่้อก�รัตั้ดสิินใจของบีริัษัีทได�

เกือบีทุกเรืั�อง ไมุ่ว่ี�จะเป็ีนเรืั�องก�รัแต่้งตั้�งกรัรัมุก�รั หรืัอก�รั

ขอมุติ้ในเรืั�องอื�นที�ต้�องใชำ�เสีิย์งส่ิวีนใหญ่ของที�ปีรัะชุำมุ 

ผู้้�ถืือหุ�น ย์กเวี�นเรืั�องที�กฎหมุ�ย์กำ�หนดหรืัอข�อบัีงคับีของ

บีริัษัีท กำ�หนดให�ต้�องได�รัับีคะแนนเสีิย์งไมุ่น�อย์กว่ี� 3 ใน 4 

ของที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น ดังนั�นผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์อื�นของบีริัษัีท 

จึงมีุควี�มุเสีิ�ย์ง จ�กก�รัไมุ่สิ�มุ�รัถืรัวีบีรัวีมุคะแนนเสีิย์ง 

เพื�อต้รัวีจสิอบีและถ่ืวีงดุล เ รืั�องที� ผู้้� ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ 

เสินอให�ที�ปีรัะชำุมุผู้้�ถืือหุ�นพิจ�รัณ�   

แผนการิบริิหาริความืเส่ื่�ยง:  บีริัษัีทได�มีุก�รัแต่้งตั้�ง 

กรัรัมุก�รัอิสิรัะเข��มุ�ทำ�หน��ที�คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี 

เพื�อต้รัวีจสิอบีพิจ�รัณ� และกลั�นกรัองมุิให�เกิดรั�ย์ก�รัที�

อ�จก่อให�เกิดควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ และเพื�อให�

เกิดควี�มุโปีรั่งใสิในก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษีัท

	 2.3	 ความืเส่ื่�ยงจากการิจลาจลและภัยพิับัติ์ทาง 

ธุริริมืช้าติ์

  ก�รัจล�จลและภัย์พิบีัต้ิท�งธิรัรัมุชำ�ต้ิ เปี็นสิิ�งที�

ไมุ่สิ�มุ�รัถืกำ�หนดหรัือค�ดก�รัณ์ได� ผู้ลกรัะทบีที�เกิดขึ�น

อ�จสิ่งผู้ลต้่อก�รัดำ�เนินธิุรักิจของบีรัิษีัททั�งท�งต้รังและ

ท�งอ�อมุ อย์่�งไรัก็ดี ถื��มุีก�รัเต้รัีย์มุพรั�อมุและวี�งแผู้น

ล่วีงหน�� อ�จสิ�มุ�รัถืห�วีิธิีลดควี�มุรัุนแรัง หรัือบีรัรัเท�

ผู้ลกรัะทบีและควี�มุสิ้ญเสิีย์ที�จะเกิดได�

แผนการิบริิหาริความืเสื่่�ยง: บีริัษัีทได�จัดทำ�แผู้นดำ�เนิน

ธุิรักิจในภ�วีะฉุกเฉินทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�วี โดย์ 

แผู้นรัะย์ะสัิ�นคือก�รัจัดห�สิถื�นที�ปีฏิิบัีติ้ง�นสิำ�รัอง 

ในกรัณีที�ไมุ่สิ�มุ�รัถืเข��มุ�ปีฏิิบัีติ้ง�นที�บีริัษัีทได� ส่ิวีน 

แผู้นรัะย์ะย์�วีนั�น บีริัษัีทได�ลงทุนในรัะบีบีไอซีีทีสิำ�หรัับีก�รั

สิำ�รัองข�อมุ้ลของบีริัษัีท ในกรัณีที�ไมุ่สิ�มุ�รัถืปีฏิิบัีติ้ง�น  

ณ ที�ทำ�ก�รัของบีริัษัีท จะสิ�มุ�รัถืย์��ย์ก�รัทำ�ง�นไปียั์ง 

สิถื�นที�อื�น และปีฏิิบัีต้ิง�นต้่อเนื�องได�ทันที
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โครงส่ร้างผู้ถืือัหุ้้้น
รายช่�อผู้้้ถ่ือหุ้นส้ำงสุำด 10 รายแรก ข้้อม้ล้ปิดสำมุดทะเบ่ยน ณ วัันท่� 30 ธัันวัาคม 2562

รายชื่่�อัผูถ้ืือัหุ้้้น จำำานวนหุ้้้น ร้อยละ

1.   น�ย์มิุนทรั์ อิงค์ธิเนศู
2.   BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch *
3.   น�ย์ฉัต้รัชำัย์ สิ่องแสิงเจรัิญ
4.   น�ย์ณรังค์ชำัย์ สิิมุะโรัจน์
5.   น�งยุ์วีดี จอมุพิทักษี์
6.   น�งสิ�วีพัชำรั� เกีย์รัต้ินันทวีิมุล
7.   น�ย์สิ�ธิิต้ เชีำย์งทอง
8.   น�งนัฐลด� พรัมุมุี
9.   น�งสิ�วีสิมุจิต้ต้์ ธิ�รั�อมุรัรัตั้น์
10. น�งสิ�วีอัญชำลี วีรัรัณวีิทย์�ภ�
      ผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ย์่อย์อื�น ๆ

ผู้ถ่อหุ้นแบ่งต์ามืสื่ัญช้าต์ิ

   ผู้้�ถืือหุ�นสิัญชำ�ต้ิไทย์

   ผู้้�ถืือหุ�นสิัญชำ�ต้ิต้่�งด��วี

ริวมื

จำานวนริาย

1,496

3

1,499

จำานวนหุ้น

371,893,000

94,107,000

466,000,000

ริ้อยละ

79.81

20.19

100.00

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

* คัสิโต้เดีย์นของบีรัิษีัท แอพซีีลอน เวีนเจอรั์สิ พีทีอี แอลทีดี ซีึ�งถืือหุ�นโดย์ Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.  

  ("Keppel T&T") ในสิัดสิ่วีนรั�อย์ละ 100.00 

* ข�อบีังคับีบีรัิษีัท กำ�หนดวี่� “คนต้่�งด��วีมุีสิิทธิิถืือหุ�นในบีรัิษีัทได�ไมุ่เกินกวี่�รั�อย์ละ 30 ของหุ�นที�ได�ออกจำ�หน่�ย์แล�วี  

  ทั�งหมุดของบีรัิษีัท” 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บีรัิษีัทมุีนโย์บี�ย์ก�รัจ่�ย์เงินปีันผู้ล ไมุ่น�อย์กวี่�รั�อย์ละ 50 ของกำ�ไรัสิุทธิิภ�ย์หลังก�รัหักภ�ษีีเงินได�นิต้ิบีุคคล 

อย์่�งไรัก็ต้�มุ บีรัิษีัทอ�จกำ�หนดให�ก�รัจ่�ย์เงินปัีนผู้ลมุีอัต้รั�น�อย์กวี่�อัต้รั�ที�กำ�หนดข��งต้�นได� ห�กบีรัิษีัทมุีควี�มุจำ�เปี็นที�

จะต้�องนำ�เงินกำ�ไรัสิุทธิิจำ�นวีนดังกล่�วีมุ�ใชำ�เพื�อขย์�ย์ก�รัดำ�เนินง�นของบีรัิษีัทต้่อไปี

 ในปีี 2562 บริิษัทงดจ่่ายเงินปัีนผู้ล เน่�อ่งจ่ากบริิษัทยังมีผู้ลปีริะกอ่บการิข้าดทุนสะสม สอ่ดค้ล�อ่งตามกฎหมายและ

ข้�อ่บังคั้บบริษิัท

ริวมืทั�งสื่ิ�น 466,000,000 100.00

ประเภทผู้้้ถ่ือหุ้น – การกระจายหุ้นต์ามสัำญชาต้์
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โครงส่ร้างการจัดำการ

คณะกรรมูการ 
บริษััท

คณะกรรมการ   
บรรษััทภิบาล คณะกรรมการ 

บริหาร

ฝ่่ายกลยท้ธ์์
และสนับสน้น

ฝ่่ายบริการ
ดิ้จิำทัล

ฝ่่ายงาน
แสด้งสินค้า 
และส่�อไอซีีที 

ผู้้้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ 
สรรหุ้า และ
พิิจำารณาค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ 
ตรวจำสอบ

ฝ่่ายตรวจำสอบ
ภายใน

ฝ่่ายผลิตส่�อ 
ธ้์รกิจำ

ฝ่่าย
ครีเอทีฟ

ฝ่่ายบัญชีี 
การเงิน  

และบริหุ้าร 
งานบ้คคล
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ชื่่�อั - นามูส่ก้ล ตำาแหุ้น่ง

1.   น�ย์มุน ้เลีย์วีไพโรัจน์

2.   น�ย์มิุนทรั์ อิงค์ธิเนศู

3.   น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท*

4.   น�ย์ปีรัะย์้รั รััต้นไชำย์�นนท์

5.   ดรั.วีิวีสิัน เต้ีย์วี ย์อง เพ็ง

6.   น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั

7.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ

8.   รัศู.ดรั. เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ์**

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั

กรัรัมุก�รั/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัห�รั

กรัรัมุก�รั/ ผู้้�จัดก�รัใหญ่

กรัรัมุก�รั 

กรัรัมุก�รั

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี / ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั
สิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน / กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี / กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และ
พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน / ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี / กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และ
พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน / กรัรัมุก�รับีรัรัษีัทภิบี�ล

คณะกรรมการบริษััท
    โครังสิรั��งก�รัจัดก�รัของบีริัษัีท ปีรัะกอบีด�วีย์ คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 

คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัจำ�นวีน 8 ท่�น ดังนี�

 เลขาน้การบริษััท น�ย์ชำ�ญชำัย์ บีุณย์สิุรักุล

กรัรัมุก�รัที�ออกจ�กต้ำ�แหน่งรัะหวี่�งปีี 2562 มุี จำ�นวีน 1 ท่�น ดังนี�

ชื่่�อั - นามูส่ก้ล การด้ำารงตำาแหุ้น่ง

1.   น�งเอื�อมุพรั ปีัญญ�ใสิ ล�ออกจ�กต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รัและผู้้�จัดก�รัใหญ่ เนื�องจ�กติ้ดภ�รักิจอื�น ตั้�งแต่้วัีนที� 31 ก.ค. 2562

*      นายบุญเลิศ นริาไท ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิและผู้้�จ่ัดการิใหญ่ ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 3/2562 เม่�อ่วัันที� 
       5 สิงหาค้ม 2562 แทนนางเอ่่�อ่มพริ ปีัญญาใส ที�ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่งเม่�อ่วัันที� 31 กริกฎาค้ม 2562 
**    ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอ่ิสริะ กริริมการิตริวัจ่สอ่บ กริริมการิสริริหาและพิจ่าริณาค้่าตอ่บแทน และ 
      กริริมการิบริริษัทภิิบาล ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 1/2562 เม่�อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562 แทนนายปีฐม อ่ินทโริดม ที� 
      ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่งเม่�อ่วัันที� 30 พฤศจ่ิกายน 2561 

จำำานวนการจัำด้ประช้ีมต่อปี

รายช่ี�อ 
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััท 
(จำำานวน 8 ท่าน)

4 ครั�ง

คณะกรรมการตรวจำสอบ 
(จำำานวน 3 ท่าน)

4 ครั�ง

คณะกรรมการสรรหุ้าฯ 
(จำำานวน 3 ท่าน)  

2 ครั�ง

คณะกรรมการ
บรรษััทภิบาล

(จำำานวน 3 ท่าน) 1 ครั�ง

1. น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน์
2. น�ย์มิุนทรั์ อิงค์ธิเนศู
3. น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท*
4. น�ย์ปีรัะย์้รั รัตั้นไชำย์�นนท์  
5. ดรั.วีิวีสิัน เต้ีย์วี ย์อง เพ็ง
6. น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั
7. นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ
8.   รัศู.ดรั. เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ์**   
9.   น�งเอื�อมุพรั ปีัญญ�ใสิ***

4/4 
4/4
1/1

4/4 
4/4
4/4

- 
- 

4/4

4/4
3/3
2/2

2/2
2/2 
1/1

1/1
1/1
1/1

4/4
3/3
2/2

กรรมการผ้้มีอำานาจำลงลายม่อช่ี�อแทนบริษััท

  น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน์ หรืัอ น�ย์มิุนทร์ั อิงค์ธิเนศู หรืัอ น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท หรืัอ น�ย์ปีรัะย้์รั  รััต้นไชำย์�นนท์ กรัรัมุก�รั

สิองในสิี�คนนี� ลงล�ย์มุือชำื�อรั่วีมุกันและปีรัะทับีต้รั�สิำ�คัญของบีรัิษัีท

การิเข้้าริ่วมืปีริะชุ้มืคณะกริริมืการิบริิษััท	และคณะกริริมืการิชุ้ด้ย่อยต์่าง	ๆ	สื่ำาหริับปีี	2562

- 
- 

1/1
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ขอบเขต หุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริษััท  

 คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมีุอำ�น�จ หน��ที�  และควี�มุ 

รัับีผิู้ดชำอบีในก�รัจัดก�รับีริัษัีทให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์  

วัีต้ถุืปีรัะสิงค์และข�อบัีงคับีของบีริัษัีท ต้ลอดจนมุติ้ที�ปีรัะชุำมุ 

ผู้้�ถืือหุ�นที�ชำอบีด�วีย์กฎหมุ�ย์ ด�วีย์ควี�มุซืี�อสัิต้ย์์สุิจริัต้ และ 

รัะมุัดรัะวีังรัักษี�ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ของบีรัิษีัท โดย์สิรัุปีอำ�น�จ

หน��ที�ที�สิำ�คัญได� ดังนี� 

 1. จัดให�มีุก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นเป็ีนก�รัปีรัะชุำมุสิ�มัุญ 

ปีรัะจำ�ปีี ภ�ย์ใน 4 เดือน นับีแต่้วัีนสิิ�นสุิดรัอบีปีีบัีญชีำของบีริัษัีท  

 2. จัดให�มีุก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทอย่์�งน�อย์  

3 เดือนต่้อครัั�ง รัวีมุทั�งจัดให�มีุก�รัปีรัะชุำมุรัะหว่ี�งกรัรัมุก�รั 

ที�ไมุ่เป็ีนผู้้�บีริัห�รั โดย์ไมุ่มีุฝ่ึ�ย์จัดก�รัเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุด�วีย์ 

อย่์�งน�อย์ปีีละ 1 ครัั�ง

 3. จัดให�มีุก�รัทำ�งบีแสิดงฐ�นะท�งก�รัเงินและงบีกำ�ไรั

ข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจของบีริัษัีท สิำ�หรัับีงวีด 3 เดือน สิิ�นสุิดแต่้ละ

ไต้รัมุ�สิ ซึี�งผู้้�สิอบีบัีญชีำสิอบีท�นแล�วี และงบีแสิดงฐ�นะ

ท�งก�รัเงินและงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจของบีริัษัีท ณ  

วัีนสิิ�นสุิดรัอบีปีีบัีญชีำของบีริัษัีท ซึี�งผู้้�สิอบีบัีญชีำต้รัวีจสิอบี 

แล�วี โดย์งบีก�รัเงินสิำ�หรัับีปีีจะนำ�เสินอต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น 

ในก�รัปีรัะชุำมุสิ�มัุญปีรัะจำ�ปีีเพื�อพิจ�รัณ�อนุมัุติ้

 4. พิจ�รัณ�กำ�หนดคุณสิมุบัีติ้ของกรัรัมุก�รัอิสิรัะ โดย์

กรัรัมุก�รัอิสิรัะสิ�มุ�รัถืให�ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีก�รัทำ�ง�นของ

ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัได�อย่์�งเป็ีนอิสิรัะ

  5. จัดตั้�งหน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน เพื�อให�คณะกรัรัมุก�รั

สิ�มุ�รัถืติ้ดต้�มุก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีทได�อย่์�งมีุ

ปีรัะสิิทธิิภ�พ โดย์มีุสิ�ย์ก�รัรั�ย์ง�นไปียั์งคณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบี

 6. พิจ�รัณ�แต่้งตั้�งเลข�นุก�รับีริัษัีท

 7.  มุอบีอำ�น�จให�กรัรัมุก�รัคนหนึ�งหรืัอหล�ย์คน หรืัอ 

บุีคคลอื�นใดปีฏิิบัีติ้ก�รัอย่์�งหนึ�งอย่์�งใดแทนคณะกรัรัมุก�รั

บีริัษัีทได� โดย์อย่้์ภ�ย์ใต้�ก�รัควีบีคุมุของคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

หรืัออ�จมุอบีอำ�น�จเพื�อให�บุีคคลดังกล่�วีมีุอำ�น�จต้�มุที� 

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทเห็นสิมุควีรั และภ�ย์ในรัะย์ะเวีล�ที� 

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทเห็นสิมุควีรั ซึี�งคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

อ�จย์กเลิก เพิกถือน เปีลี�ย์นแปีลง หรืัอแก�ไขบุีคคลที�ได�รัับี 

มุอบีอำ�น�จหรืัออำ�น�จนั�น ๆ ได�เมืุ�อเห็นสิมุควีรั

 ทั�งนี� คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทอ�จมุอบีอำ�น�จให�คณะ 

กรัรัมุก�รับีริัห�รั มีุอำ�น�จหน��ที�ในก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นต่้�ง ๆ  โดย์

มีุรั�ย์ละเอีย์ดก�รัมุอบีอำ�น�จต้�มุขอบีเขต้อำ�น�จหน��ที�ของ

คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั ซึี�งก�รัมุอบีอำ�น�จนั�นต้�องไมุ่มีุลักษีณะ

เป็ีนก�รัมุอบีอำ�น�จที�ทำ�ให�คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รัสิ�มุ�รัถื 

พิจ�รัณ� และอนุมัุติ้รั�ย์ก�รัที�ต้น หรืัอบุีคคลที�อ�จมีุควี�มุ 

ขัดแย์�งมีุส่ิวีนได�เสีิย์ หรืัอมีุควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์อื�นใด

กับีบีริัษัีทหรืัอบีริัษัีทย่์อย์ ย์กเวี�นเป็ีนก�รัอนุมัุติ้รั�ย์ก�รัที� 

เป็ีนไปีต้�มุนโย์บี�ย์ และหลักเกณฑ์์ที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

พิจ�รัณ�และอนุมัุติ้ไวี�แล�วี

 8. มีุส่ิวีนร่ัวีมุในก�รักำ�หนดวิีสัิย์ทัศูน์และพันธิกิจของ 

บีริัษัีท เพื�อให�ผู้้�บีริัห�รัและพนักง�นมีุจุดมุุ่งหมุ�ย์ไปีใน 

ทิศูท�งเดีย์วีกัน และมีุก�รัทบีทวีนเป็ีนปีรัะจำ�ทุกปีี ซึี�งคณะ 

กรัรัมุก�รัได�ติ้ดต้�มุด้แลให�มีุก�รันำ�กลยุ์ทธ์ิของบีริัษัีทไปี 

ปีฏิิบัีติ้ เพื�อให�สิอดคล�องกับีก�รัวี�งแผู้นงบีปีรัะมุ�ณที�อนุมัุติ้ 

  9. กำ�หนดเป้ี�หมุ�ย์ แนวีท�ง นโย์บี�ย์ แผู้นง�น และ

งบีปีรัะมุ�ณของบีริัษัีท ควีบีคุมุกำ�กับีด้แลก�รับีริัห�รัและก�รั

จัดก�รัของคณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั ให�เป็ีนไปีต้�มุนโย์บี�ย์ที�ได�

รัับีมุอบีหมุ�ย์ เวี�นแต่้ในเรืั�องดังต่้อไปีนี� คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

ต้�องได�รัับีมุติ้อนุมัุติ้จ�กที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นก่อนก�รัดำ�เนินก�รั 

อันได�แก่ เรืั�องที�กฎหมุ�ย์กำ�หนดให�ต้�องได�รัับีมุติ้อนุมัุติ้จ�ก 

ที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น เช่ำน ก�รัเพิ�มุทุน ก�รัลดทุน ก�รัออกหุ�นก้�  

ก�รัข�ย์ หรืัอโอนกิจก�รัของบีริัษัีททั�งหมุด หรืัอบี�งส่ิวีนที� 

สิำ�คัญให�แก่บุีคคลอื�น หรืัอก�รัซืี�อ หรืัอก�รัรัับีโอนกิจก�รัของ

บีริัษัีทอื�นมุ�เป็ีนของบีริัษัีท ก�รัแก�ไขหนังสืิอบีริัคณห์สินธิิ 

หรืัอข�อบัีงคับี เป็ีนต้�น

 นอกจ�กนี� คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทยั์งมีุขอบีเขต้ หน��ที�ใน

ก�รักำ�กับีด้แลให�บีริัษัีทปีฏิิบัีติ้ต้�มุกฎหมุ�ย์ว่ี�ด�วีย์หลักทรััพย์์  

และต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ ข�อกำ�หนดของ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์ หรืัอกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�องกับีธุิรักิจของบีริัษัีท

    10. ติ้ดต้�มุผู้ลก�รัดำ�เนินง�นให�เป็ีนไปีต้�มุแผู้นง�น 

และงบีปีรัะมุ�ณอย่์�งต่้อเนื�อง 

 11. พิจ�รัณ�โครังสิรั��งก�รับีรัิห�รัง�น แต้่งต้ั�งคณะ

กรัรัมุก�รับีริัห�รั ผู้้�จัดก�รัใหญ่ และคณะกรัรัมุก�รัอื�นต้�มุ 

ควี�มุเหมุ�ะสิมุ 

*  นายบุญเลิศ นริาไท ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิและผู้้�จั่ดการิใหญ่ เม่�อ่วัันที� 5 สิงหาค้ม 2562  
**  ริศ.ดริ.เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอ่ิสริะ กริริมการิตริวัจ่สอ่บ กริริมการิสริริหาฯ และกริริมการิบริริษัท 
 เม่ �อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562
***  นางเอ่่�อ่มพริ ปีัญญาใส ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่งกริริมการิและผู้้�จ่ัดการิใหญ่ เม่�อ่วัันที� 31 กริกฎาค้ม 2562
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 12.  กรัรัมุก�รัจะต้�องไมุ่ปีรัะกอบีกิจก�รัอันมีุสิภ�พ 

อย่์�งเดีย์วีกัน และเป็ีนก�รัแข่งขันกับีกิจก�รัของบีริัษัีท หรืัอ

เข��เป็ีนหุ�นส่ิวีนในห��งหุ�นส่ิวีนสิ�มัุญ หรืัอเป็ีนหุ�นส่ิวีนไมุ่จำ�กัด

ควี�มุรัับีผิู้ดในห��งหุ�นส่ิวีนจำ�กัด หรืัอเป็ีนกรัรัมุก�รัของ 

บีรัิษีัทเอกชำน หรืัอบีริัษีัทมุห�ชำนอื�นที�ปีรัะกอบีกิจก�รัอันมีุ

สิภ�พอย่์�งเดีย์วีกัน และเป็ีนก�รัแข่งขันกับีกิจก�รัของบีริัษัีท

เวี�นแต่้จะได�แจ�งให�ที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นทรั�บีก่อนที�จะมีุมุติ้แต่้งตั้�ง 

 13. กรัณีมีุส่ิวีนได�เสีิย์ไมุ่ว่ี�โดย์ต้รังหรืัอโดย์อ�อมุใน 

สัิญญ�ที�บีริัษัีททำ�ขึ�น หรืัอถืือหุ�น หรืัอหุ�นก้�เพิ�มุขึ�นหรืัอลดลง

ในบีริัษัีท หรืัอบีริัษัีทในเครืัอ กรัรัมุก�รัต้�องแจ�งให�บีริัษัีท 

ทรั�บีโดย์ไมุ่ชัำกชำ��

 14.  มีุส่ิวีนร่ัวีมุในก�รัสินับีสินุนก�รัสิรั��งนวัีต้กรัรัมุที� 

ก่อให�เกิดมุ้ลค่�แก่ธุิรักิจควีบีค่้ไปีกับีก�รัสิรั��งคุณปีรัะโย์ชำน์

ต่้อล้กค�� หรืัอผู้้�ที�เกี�ย์วีข�อง และมีุควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีต่้อสัิงคมุ 

และสิิ�งแวีดล�อมุ

 15. จัดให�มีุก�รัปีรัะเมิุนผู้ลง�นของคณะกรัรัมุก�รั 

รั�ย์คณะ คณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ กรัรัมุก�รัและกรัรัมุก�รั 

ชุำดย่์อย์รั�ย์บุีคคล และผู้้�บีริัห�รัส้ิงสุิดขององค์กรั (CEO) เป็ีน

ปีรัะจำ�ทุกปีี

อำานาจำการอน้มัติของคณะกรรมการบริษััท

 1. อนุมัุติ้วิีสัิย์ทัศูน์ พันธิกิจ กลยุ์ทธ์ิ และนโย์บี�ย์ที�

สิำ�คัญ เช่ำน นโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั จริัย์ธิรัรัมุธุิรักิจ 

นโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัควี�มุเสีิ�ย์ง ก�รักำ�กับีด้แลก�รัใชำ�ข�อมุ้ล

ภ�ย์ใน นโย์บี�ย์ก�รัต่้อต้��นคอร์ัรััปีชัำน นโย์บี�ย์ก�รัควีบีคุมุ

ภ�ย์ใน นโย์บี�ย์ก�รัทำ�รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกัน นโย์บี�ย์เกี�ย์วีกับี

ควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ 

 2. อนุมัุติ้ก�รัลงทุนท�งก�รัเงิน ก�รัก้�ยื์มุเงิน ก�รัจัดห� 

แหล่งเงินก้�กับีสิถื�บัีนก�รัเงิน สิำ�หรัับีย์อดเงินเกิน 20  

ล��นบี�ทขึ�นไปี

 3. อนุมัุติ้ก�รัจัดซืี�อจัดจ��งในส่ิวีนที�เกินวีงเงินอนุมัุติ้ 

ของคณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั

 4. อนุมัุติ้โครังก�รัลงทุน และก�รัดำ�เนินง�นที�สิำ�คัญ 

ของบีริัษัีท ภ�ย์ใต้�ข�อกำ�หนดของกฎหมุ�ย์ กรัอบีวัีต้ถุืปีรัะสิงค์

 ข�อบัีงคับีบีริัษัีท และมุติ้ที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น รัวีมุถึืงติ้ดต้�มุ 

ด้แลให�มีุก�รัดำ�เนินก�รัต้�มุนโย์บี�ย์ และแผู้นง�นที�กำ�หนด

ไวี�อย่์�งมีุปีรัะสิิทธิิภ�พและปีรัะสิิทธิิผู้ล

 5. อนุมัุติ้แผู้นธุิรักิจ งบีปีรัะมุ�ณ อัต้รั�กำ�ลังคน และ

รั�ย์จ่�ย์ฝ่ึ�ย์ทุนปีรัะจำ�ปีี

 6. อ นุมัุ ติ้ก � รั ทำ� รั � ย์ ก � รั ต้ � มุ ห ลัก เ ก ณ ฑ์์ข อ ง 

พรัะรั�ชำบัีญญัติ้หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ รัวีมุถึืง  

กฎเกณฑ์์ที�เกี�ย์วีข�อง เช่ำน รั�ย์ก�รัที�เกี�ย์วีโย์งกัน รั�ย์ก�รั 

ได�มุ�หรัือจำ�หน่�ย์ไปีซีึ�งสิินทรััพย์์

 7. อนุมัุติ้ก�รัจ่�ย์เงินปัีนผู้ลรัะหว่ี�งก�ลให�แก่ผู้้�ถืือหุ�น

 8. อนุมัุติ้รั�ย์ชืำ�อผู้้�บีริัห�รัเพื�อไปีดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รั

ของบีริัษัีทย่์อย์ หรืัอบีริัษัีทร่ัวีมุทุน ต้�มุข�อต้กลงในสัิญญ�

หรืัอต้�มุสัิดส่ิวีนก�รัถืือหุ�น

กรรมการอิสระ

 กรัรัมุก�รัอิสิรัะ เป็ีนกรัรัมุก�รัที�มีุคุณสิมุบัีติ้ครับีถื�วีนต้�มุ

หลักเกณฑ์์ของสิำ�นักง�นคณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์

และต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ ซีึ �งสิ�มุ�รัถืด้แล

ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ของผู้้�ถืือหุ�นทุกรั�ย์อย่์�งเท่�เทีย์มุกัน ต้ลอดจน

ไมุ่ให�เกิดควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ สิ�มุ�รัถืเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุ

คณะกรัรัมุก�รั และให�ควี�มุเห็นได�อย่์�งเป็ีนอิสิรัะ บีริัษัีท 

ได�กำ�หนดคุณสิมุบัีติ้ของกรัรัมุก�รัอิสิรัะไวี�เข้้มืกว่าข�อกำ�หนด

ต้�มุปีรัะก�ศูของคณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์และ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์ ดังนี�

 1.  ถืือหุ�นของบีริัษัีทไมุ่เกินรั�อย์ละ 1 ของหุ�นที�มีุสิิทธิิ 

ออกเสีิย์งทั�งหมุด ทั�งนี� ให�นับีรัวีมุหุ�นที�ถืือโดย์ผู้้�เกี�ย์วีข�องด�วีย์

  2.  ไมุ่เป็ีนหรืัอเคย์เป็ีนกรัรัมุก�รัที�มีุส่ิวีนร่ัวีมุในก�รั 

บีริัห�รัง�นในบีริัษัีท หรืัอบีริัษัีทย่์อย์ ล้กจ��ง พนักง�น  

ที�ปีรึักษี�ที�ได�รัับีเงินเดือนปีรัะจำ� ผู้้�มีุอำ�น�จควีบีคุมุ หรืัอ

บีริัษัีทย่์อย์ เวี�นแต่้จะได�พ�นจ�กก�รัมีุลักษีณะดังกล่�วี 

มุ�แล�วีไมุ่น�อย์กว่ี� 2 ปีี

 3.  เป็ีนกรัรัมุก�รัที�เป็ีนอิสิรัะจ�กฝ่ึ�ย์จัดก�รัและผู้้�ถืือหุ�น

ที�มีุอำ�น�จควีบีคุมุ

 4.  ไมุ่เป็ีนบุีคคลที�มีุควี�มุสัิมุพันธ์ิท�งสิ�ย์โลหิต้ หรืัอ

โดย์ก�รัจดทะเบีีย์นต้�มุกฎหมุ�ย์ ญ�ติ้สินิทหรืัอเป็ีน 

บุีคคลซึี�งรัับีหรืัอมีุผู้ลปีรัะโย์ชำน์ร่ัวีมุกับีกรัรัมุก�รั ผู้้�บีริัห�รั  

ผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ หรืัอผู้้�มีุอำ�น�จควีบีคุมุ

 5.  ไมุ่มีุหรืัอเคย์มีุควี�มุสัิมุพันธ์ิท�งธุิรักิจที�มีุสิ�รัะสิำ�คัญ 

กับีบีริัษัีท ซึี�งสิ�มุ�รัถืมีุอิทธิิพลต่้อก�รัแสิดงควี�มุเห็น 

ที�เป็ีนอิสิรัะ

 6.  ไมุ่เป็ีนหรืัอเคย์เป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำของบีริัษัีท บีริัษัีทย่์อย์

 หรืัอนิติ้บุีคคลที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�ง

 7.  ไมุ่เป็ีนหรืัอเคย์เป็ีนผู้้�ให�บีริัก�รัท�งวิีชำ�ชีำพใด ๆ  ซึี�งได�

รัับีค่�บีริัก�รัเกินกว่ี� 2 ล��นบี�ทต่้อปีี จ�กบีริัษัีท บีริัษัีทย่์อย์

 บีริัษัีทร่ัวีมุ หรืัอนิติ้บุีคคลที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�ง

 8.  ไมุ่เป็ีนกรัรัมุก�รัที�ได�รัับีก�รัแต่้งตั้�งขึ�นเป็ีนตั้วีแทน 

ของกรัรัมุก�รั ผู้้�บีริัห�รัหรืัอผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่ของบีริัษัีท

 9.  ไมุ่ปีรัะกอบีกิจก�รัที�มีุสิภ�พอย่์�งเดีย์วีกัน หรืัอ

เป็ีนก�รัแข่งขันที�มีุนัย์กับีกิจก�รัของบีริัษัีท

 10.  ไมุ่มีุลักษีณะอื�นใดที�ทำ�ให�ไมุ่สิ�มุ�รัถืให�ควี�มุเห็น

อย่์�งเป็ีนอิสิรัะเกี�ย์วีกับีก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีท



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)038

คณะกรรมการช้ีด้ย่อย
     คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�แต่้งตั้�งคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์จำ�นวีน 4 ชุำด ได�แก่ คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั

คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน และคณะกรัรัมุก�รับีรัรัษีัทภิบี�ล เพื�อทำ�หน��ที�พิจ�รัณ�กลั�นกรัองก�รั 

ดำ�เนินง�นเฉพ�ะเรืั�องต่้�ง ๆ ที�สิำ�คัญ ต้�มุบีทบี�ทหน��ที�ที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมุอบีหมุ�ย์ ดังนี�

1. คณะกรรมการต์รวัจสำอบ 
    แต่้งตั้�งโดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัอิสิรัะอย่์�งน�อย์ 3 ท่�น ดังนี�

ชื่่�อั - นามูส่กล้ ตำาแหุ้น่ง

1.   น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั*

2.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ

3.   รัศู.ดรั. เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ*์*

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

*    เปี็นกริริมการิตริวัจ่สอ่บที�มีค้วัามริ้�ค้วัามสามาริถด�านบัญชีและการิเงิน
**  ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอ่ิสริะและกริริมการิตริวัจ่สอ่บ ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 1/2562  
     เม่�อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562 แทนนายปีฐม อ่ินทโริดม ที�ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่ง เม่�อ่วัันที� 30 พฤศจิ่กายน 2561

เลขาน้การคณะกรรมการตรวจำสอบ น�งสิ�วีศูด�รัินทน์ จันทะกุล

อำานาจำหุ้น้าที�ของประธ์านกรรมการ

 เพื�อให�ก�รัแบ่ีงแย์กอำ�น�จหน��ที�ในเรืั�องก�รักำ�หนด

นโย์บี�ย์และก�รับีริัห�รัง�นของบีริัษัีทแย์กจ�กกันอย่์�งชัำดเจน

บีรัิษีัทจึงกำ�หนดให�ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั

บีรัิห�รั และผู้้�จัดก�รัใหญ่เปี็นคนละบีุคคลกัน โดย์ปีรัะธิ�น

กรัรัมุก�รัมีุบีทบี�ทหน��ที� ดังนี�

 1. เรีัย์กปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท เป็ีนปีรัะธิ�นก�รั

ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น ต้ลอดจน

มีุบีทบี�ทในก�รักำ�หนดรัะเบีีย์บีวี�รัะก�รัปีรัะชุำมุร่ัวีมุกับี 

ผู้้�จัดก�รัใหญ่

 2. มีุบีทบี�ทในก�รัควีบีคุมุก�รัปีรัะชุำมุให�มีุปีรัะสิิทธิิภ�พ

เป็ีนไปีต้�มุรัะเบีีย์บี ข�อบัีงคับีบีริัษัีท สินับีสินุนและเปิีดโอก�สิ

ให�กรัรัมุก�รัแสิดงควี�มุเห็นอย่์�งเป็ีนอิสิรัะ

 3. สินับีสินุนและส่ิงเสิริัมุให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ปีฏิิบัีติ้

หน��ที�อย่์�งเต็้มุควี�มุสิ�มุ�รัถื ต้�มุขอบีเขต้อำ�น�จ หน��ที� 

ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี และต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี

 4. ด้แล ติ้ดต้�มุก�รับีริัห�รัง�นของคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

และคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์อื�น ๆ  ให�บีรัรัลุต้�มุวัีต้ถุืปีรัะสิงค์ที�

กำ�หนดไวี�

 5. เป็ีนผู้้�ลงคะแนนชีำ�ข�ดในกรัณีที�ที�ปีรัะชุำมุคณะ

กรัรัมุก�รับีริัษัีท มีุก�รัลงคะแนนเสีิย์งและคะแนนเสีิย์งทั�ง

สิองฝ่ึ�ย์เท่�กัน

อำานาจำหุ้น้าที�ของคณะกรรมการตรวจำสอบ  

 1. สิอบีท�นให�บีริัษัีทมีุก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินที�ถ้ืกต้�อง

ทั�งรั�ย์ไต้รัมุ�สิและปีรัะจำ�ปีี และเปีิดเผู้ย์ข�อมุ้ลทีเกี�ย์วีข�อง

อย์่�งเพีย์งพอก่อนเสินอต้่อคณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท

 2. สิอบีท�นให�บีริัษัีทมีุรัะบีบีควีบีคุมุภ�ย์ใน และ 

รัะบีบีต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในที�เหมุ�ะสิมุ มีุปีรัะสิิทธิิผู้ล และพิจ�รัณ�

ควี�มุเป็ีนอิสิรัะของหน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน ต้ลอดจน 

ให�ควี�มุเห็นชำอบีในก�รัพิจ�รัณ�แต่้งตั้�ง โย์กย์��ย์ เลิกจ��ง 

หัวีหน��หน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน หรืัอหน่วีย์ง�นอื�นใดที� 

รัับีผิู้ดชำอบีเกี�ย์วีกับีก�รัต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน 

 3. สิอบีท�นให�บีริัษัีทปีฏิิบัีติ้ต้�มุกฎหมุ�ย์ว่ี�ด�วีย์ 

หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์  ข�อกำ�หนดของ

ต้ ล � ด หลักทรััพย์์ หรืัอกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�องกับีธุิรักิจ 

ของบีริัษัีท
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 2. คณะกรรมการบริหาร
     แต้่งต้ั�งและกำ�กับีด้แลโดย์คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท ทำ�หน��ที�บีริัห�รัจัดก�รัง�นของบีรัิษีัทให�เปี็นไปีต้�มุวีัต้ถืุปีรัะสิงค์ 

 นโย์บี�ย์และกลย์ุทธิ์ที�คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทกำ�หนดและ รั�ย์ง�นผู้ลต้่อคณะกรัรัมุก�รัอย์่�งถื้กต้�องโปีรั่งใสิ ณ วีันที� 

 31 ธัินวี�คมุ 2562 คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รัปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัจำ�นวีน 6 ท่�น ดังนี�

ชื่่�อั - นามูส่กล้ ตำาแหุ้น่ง

1.   น�ย์มิุนทรั์ อิงค์ธิเนศู

2.   น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท*

3.   น�ย์ธินิต้ แกล�วีเดชำศูรัี

4.   น�ย์พรัชำัย์ จันทรัศูุภแสิง

5.   น�งสิ�วีพรัปีวีีณ์ สิหวีัฒนพงศู์

6.   น�ย์วิีทย์� กิจชำ�ญไพบี้ลย์์ **

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัิห�รั 

ผู้้�จัดก�รัใหญ่/ กรัรัมุก�รับีริัห�รั/ ผู้้�อำ�นวีย์ก�รัฝึ่�ย์ดิจิทัล 

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้้�อำ�นวีย์ก�รัฝึ่�ย์สิื�อธิุรักิจ

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั / ผู้้�อำ�นวีย์ก�รัฝึ่�ย์สิื�อไอซีทีีและก�รัจัดง�น

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้้�อำ�นวีย์ก�รัฝึ่�ย์บีัญชำีและก�รัเงิน

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้้�ชำ่วีย์ผู้้�อำ�นวีย์ก�รัฝึ่�ย์สิื�อธิุรักิจ

เลขาน้การคณะกรรมการบริหุ้าร น�งสิ�วีฌ�นิก� กิจรััต้นก�ญจน์

 4. พิจ�รัณ� คัดเลือก เสินอแต่้งตั้�ง หรืัอเลิกจ��งบุีคคล

ซึี�งมีุควี�มุเป็ีนอิสิรัะ เพื�อทำ�หน��ที�เป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำของบีริัษัีท

และเสินอค่�ต้อบีแทนของบุีคคลดังกล่�วี รัวีมุทั�งเข��ร่ัวีมุ 

ปีรัะชุำมุกับีผู้้�สิอบีบัีญชีำ โดย์ไมุ่มีุฝ่ึ�ย์จัดก�รัเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุ 

ด�วีย์อย่์�งน�อย์ ปีีละ 1 ครัั�ง 

 5. พิจ�รัณ�รั�ย์ก�รัที�เกี�ย์วีโย์งกัน หรืัอรั�ย์ก�รัที�อ�จมีุ

ควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ ให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์และ 

ข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลักทรััพย์์ ทั�งนี� เพื�อให�มัุ�นใจว่ี�รั�ย์ก�รั

ดังกล่�วีสิมุเหตุ้สิมุผู้ลและเป็ีนปีรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิดต่้อบีริัษัีท

 6. จัดทำ�รั�ย์ง�นของคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีโดย์ 

เปิีดเผู้ย์ไวี�ในรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีีของบีรัิษีัท ซีึ�งรั�ย์ง�น 

ดังกล่�วีปีรัะกอบีด�วีย์ข�อมุ้ลอย่์�งน�อย์ ดังนี�

  (ก) ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีควี�มุถ้ืกต้�อง ครับีถื�วีน เป็ีนที�

เชืำ�อถืือได�ของรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของบีริัษัีท

  (ข)  ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีควี�มุเพีย์งพอของรัะบีบี

ควีบีคุมุภ�ย์ในของบีริัษัีท

  (ค) ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุกฎหมุ�ย์ว่ี�

ด�วีย์หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ ข�อกำ�หนดของ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์ หรืัอกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�องกับีธุิรักิจของบีริัษัีท 

  (ง) ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีควี�มุเหมุ�ะสิมุของผู้้�สิอบีบัีญชีำ 

  (จ) ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีรั�ย์ก�รัที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�ง

ท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์

  (ฉ) จำ�นวีนก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี และ

ก�รัเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุของกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีแต่้ละท่�น

  (ชำ) ควี�มุเห็นหรืัอข�อสัิงเกต้โดย์รัวีมุที�คณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบีได�รัับีจ�กก�รัปีฏิิบัีติ้หน��ที�ต้�มุกฎบัีต้รั (Charter)

  (ซี) รั�ย์ก�รัอื�นที�เห็นว่ี�ผู้้�ถืือหุ�นและผู้้�ลงทุนทั�วีไปี 

ควีรัทรั�บี ภ�ย์ใต้�ขอบีเขต้หน��ที� และควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีที�ได�

รัับีมุอบีหมุ�ย์จ�กคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

 7. ปีฏิิบัีติ้ก�รัอื�นใดต้�มุที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมุอบีหมุ�ย์

ด�วีย์ควี�มุเห็นชำอบีจ�กคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี 

  ในกรัณีที�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงหน��ที�ของคณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบี ให�บีริัษัีทแจ�งมุติ้เปีลี�ย์นแปีลงหน��ที� และจัดทำ� 

รั�ย์ชืำ�อและขอบีเขต้ก�รัดำ�เนินง�นของคณะกรัรัมุก�รั 

ต้รัวีจสิอบีที�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลง ต้�มุแบีบีที�ต้ล�ดหลักทรััพย์์

กำ�หนด และนำ�ส่ิงต่้อต้ล�ดหลักทรััพย์์ภ�ย์ใน 3 วัีนทำ�ก�รั 

นับีตั้�งแต่้วัีนที�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงดังกล่�วี โดย์วิีธีิก�รัต้�มุ 

ข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลักทรััพย์์ว่ี�ด�วีย์ก�รัรั�ย์ง�นโดย์ผู่้�น 

สิื�ออิเล็กทรัอนิกสิ์

*      นายบุญเลิศ นริาไท ได�รัิบการิแต่งตั�งเป็ีนกริริมการิและผู้้�จั่ดการิใหญ่ ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้รัิ�งที� 3/2562 เม่�อ่วัันที� 5 สิงหาค้ม  
       2562 แทนนางเอ่่�อ่มพริ ปีัญญาใส ที�ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่ง เม่�อ่วัันที� 31 กริกฎาค้ม 2562 
**    นายวิัทยา กิจ่ชาญไพบ้ลย์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิบริิหาริ ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิหาริ ค้ริั�งที� 6/4/2561 และค้ณะกริริมการิ
       อ่นุมัติในการิปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 2/2562 เม่�อ่วัันที� 13 พฤษภิาค้ม 2562



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)040

อำานาจำ หุ้น้าที�ของคณะกรรมการบริหุ้าร 

 คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รัมีุอำ�น�จ หน��ที� และควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี

ในก�รับีริัห�รัง�นในเรืั�องเกี�ย์วีกับีก�รัดำ�เนินง�นต้�มุปีกติ้ 

ก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์ แผู้นธิุรักิจ งบีปีรัะมุ�ณ โครังสิรั��ง

ก�รับีริัห�รั และอำ�น�จก�รับีริัห�รัต่้�ง ๆ  ของบีริัษัีท หลักเกณฑ์์

ในก�รัดำ�เนินธุิรักิจให�สิอดคล�องกับีสิภ�พเศูรัษีฐกิจ เพื�อเสินอ

ให�ที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รัของบีริัษัีทพิจ�รัณ�อนุมัุติ้ และ/

หรืัอให�ควี�มุเห็นชำอบี รัวีมุถึืงก�รัต้รัวีจสิอบีและติ้ดต้�มุผู้ล

ก�รัดำ�เนินง�นของบีรัิษีัท ต้�มุนโย์บี�ย์ที�กำ�หนด โดย์สิรัุปี

อำ�น�จหน��ที�ที�สิำ�คัญได� ดังนี�

 1.  พิจ�รัณ�เรืั�องก�รัจัดสิรัรังบีปีรัะมุ�ณปีรัะจำ�ปีีต้�มุที�

ฝ่ึ�ย์จัดก�รัเสินอ ก่อนที�จะนำ�เสินอให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

พิจ�รัณ�อนุมัุติ้ ทั�งนี� ให�รัวีมุถึืงก�รัพิจ�รัณ�และอนุมัุติ้ก�รั 

เปีลี�ย์นแปีลง และเพิ�มุเติ้มุงบีปีรัะมุ�ณรั�ย์จ่�ย์ปีรัะจำ�ปีี 

ในรัะหว่ี�งที�ไมุ่มีุก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท หรืัอ 

ในกรัณีเร่ังด่วีน และให�นำ�เสินอคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

เพื�อทรั�บีในที�ปีรัะชำุมุครั�วีต้่อไปี

 2.  อนุมัุติ้ก�รัใชำ�จ่�ย์ต้�มุรัะดับีอำ�น�จอนุมัุติ้ที�ได�รัับีก�รั

อนุมัุติ้โดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

 3.  อนุมัุติ้ก�รัใชำ�จ่�ย์เงินลงทุนที�สิำ�คัญ ๆ ที�ได�กำ�หนด 

ไวี�ในงบีปีรัะมุ�ณรั�ย์จ่�ย์ปีรัะจำ�ปีี ต้�มุที�จะได�รัับีมุอบีหมุ�ย์

จ�กคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท หรืัอต้�มุที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�

เคย์มีุมุติ้อนุมัุติ้ในหลักก�รัไวี�แล�วี

 4.  เป็ีนคณะที�ปีรึักษี�ให�ฝ่ึ�ย์จัดก�รัในเรืั�องเกี�ย์วีกับี 

นโย์บี�ย์ด��นก�รัเงิน ก�รัต้ล�ด ก�รับีริัห�รัง�นบุีคคลและ

ด��นก�รัปีฏิิบัีติ้ก�รัอื�น ๆ 

 5. อำ�น�จในก�รัอนุมัุติ้ก�รัดำ�เนินก�รัท�งก�รัเงิน

  5.1 กรัณีที�กำ�หนดไวี�ในแผู้นธุิรักิจ หรืัองบีปีรัะมุ�ณ

ปีรัะจำ�ปีีที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทอนุมัุติ้ไวี�แล�วี คณะกรัรัมุก�รั

บีริัห�รัสิ�มุ�รัถืดำ�เนินก�รัได�โดย์ไมุ่จำ�กัดวีงเงิน

  5.2 กรัณีที�ไมุ่ได�กำ�หนดไวี�ต้�มุข�อ 5.1 ให�คณะ 

กรัรัมุก�รับีริัห�รัมีุอำ�น�จในก�รัอนุมัุติ้ก�รัดำ�เนินก�รัท�ง 

ก�รัเงินในวีงเงินไมุ่เกิน 20 ล��นบี�ท โดย์อำ�น�จอนุมัุติ้

ท�งก�รัเงินดังกล่�วีจะรัวีมุถืึงก�รัอนุมุัต้ิค่�ใชำ�จ่�ย์ต้่�ง ๆ 

ในก�รัดำ�เนินก�รัต้�มุปีกต้ิธิุรักิจ ก�รัลงทุนในสิินทรััพย์์

ฝึ�่ย์ทนุ หรัอืสินิทรััพย์์ถื�วีรั ก�รัก้�ย์ืมุเงิน ก�รัจัดห�วีงเงิน

สิินเชำื�อ รัวีมุถืึงก�รัให�หลักปีรัะกัน เป็ีนต้�น และให�เสินอต่้อ

ที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รัเพื�อทรั�บีต่้อไปี

 6.  ปีฏิิบัีติ้หน��ที�อื�น ๆ ต้�มุที�ได�รัับีมุอบีหมุ�ย์จ�กคณะ

กรัรัมุก�รับีริัษัีท

 ทั�งนี� อำ�น�จของคณะกรัรัมุก�รับีริัห�รัจะไมุ่รัวีมุถึืง 

ก�รัอนุมัุติ้รั�ย์ก�รัใดที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�ง หรืัอรั�ย์ก�รัใดที�

คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั หรืัอบุีคคลที�เกี�ย์วีโย์งกับีคณะกรัรัมุก�รั

บีริัห�รัมีุส่ิวีนได�เสีิย์ หรืัอผู้ลปีรัะโย์ชำน์ในลักษีณะอื�นใด 

ขัดแย์�งกับีบีริัษัีท หรืัอบีริัษัีทย่์อย์ (ถื��มีุ) ต้�มุกฎเกณฑ์์ของ 

ต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ ซีึ�งก�รัอนุมุัต้ิรั�ย์ก�รั

ในลักษีณะดังกล่�วีจะต้�องเสินอต่้อที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รั

บีริัษัีท และ/หรืัอที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น เพื�อพิจ�รัณ�และอนุมัุติ้ 

รั�ย์ก�รัดังกล่�วีต้�มุข�อบีังคับีของบีรัิษีัทหรัือกฎหมุ�ย์ที�

เกี�ย์วีข�องกำ�หนด เวี�นแต่้เป็ีนก�รัอนุมัุติ้รั�ย์ก�รัที�เป็ีนลักษีณะ

ก�รัดำ�เนินธุิรักรัรัมุก�รัค��ปีกติ้ทั�วีไปีของบีริัษัีทที�คณะ 

กรัรัมุก�รับีริัษัีทกำ�หนดกรัอบีก�รัพิจ�รัณ�ไวี�ชัำดเจนแล�วี

 3. คณะกรรมการสำรรหาแล้ะพิจารณาค่าต์อบแทน 
     แต้่งต้ั�งโดย์คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัและผู้้�บีรัิห�รัอย์่�งน�อย์ 3 คน โดย์กรัรัมุก�รัอย์่�งน�อย์กึ�งหนึ�ง 

 ของจำ�นวีนกรัรัมุก�รัทั�งหมุดจะต้�องเป็ีนกรัรัมุก�รัอิสิรัะ โดย์มีุรั�ย์ชืำ�อ ดังนี�

ชื่่�อั - นามูส่กล้

1.   น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั

2.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ

3.   รัศู.ดรั.เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ์*

เลขาน้การคณะกรรมการสรรหุ้าและพิิจำารณาค่าตอบแทน น�งสิ�วีศูด�รัินทน์ จันทะกุล

*      ริศ.ดริ.เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอ่ิสริะ กริริมการิสริริหาและพิจ่าริณาค้่าตอ่บแทน ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิ 
       บริิษัท ค้ริั�งที� 1/2562 เม่�อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562 แทนนายปีฐม อ่ินทโริดม ที�ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่ง เม่�อ่วัันที� 30 พฤศจิ่กายน 2561 

ตำาแหุ้น่ง

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ / ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน 

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน
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อำานาจำหุ้น้าที�ของคณะกรรมการสรรหุ้าฯ

ส่ื่วนท่�	1.	ด้้านการิสื่ริริหากริริมืการิ

 1.1 กำ�หนดหลักเกณฑ์์และนโย์บี�ย์ในก�รัสิรัรัห�

กรัรัมุก�รับีริัษัีท กรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ และผู้้�จัดก�รัใหญ่ โดย์

พิจ�รัณ�ควี�มุเหมุ�ะสิมุของจำ�นวีน โครังสิรั��งและ 

องค์ปีรัะกอบีของคณะกรัรัมุก�รั กำ�หนดคุณสิมุบัีติ้ของ

กรัรัมุก�รั เพื�อเสินอต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และ/หรืัอเสินอ

ขออนุมัุติ้ต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นแล�วีแต่้กรัณี

 1.2 พิจ�รัณ�สิรัรัห� คัดเลือก และเสินอบุีคคลที�เหมุ�ะสิมุ

ให�ดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รับีริัษัีท และ/หรืัอกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ 

และ/หรืัอผู้้�จัดก�รัใหญ่ ที�ครับีวี�รัะ และ/หรืัอมีุต้ำ�แหน่งว่ี�งลง

 และ/หรืัอแต่้งตั้�งเพิ�มุ

 1.3 พจิ�รัณ�แผู้นผู้้�สืิบีทอดต้ำ�แหน่งของผู้้�จัดก�รัใหญ่

และผู้้�บีริัห�รัรัะดับีส้ิง เพื�อเต้รีัย์มุควี�มุพรั�อมุให�มีุผู้้�สืิบีทอด 

ในกรัณีผู้้�จัดก�รัใหญ่และผู้้�บีริัห�รัรัะดับีส้ิงเกษีีย์ณอ�ยุ์หรืัอ

ไมุ่สิ�มุ�รัถืปีฏิิบัีติ้หน��ที�ได�

 1.4 ให�คำ�ชีำ�แจง และต้อบีคำ�ถื�มุใด ๆ เกี�ย์วีกับีก�รั

สิรัรัห�กรัรัมุก�รับีรัิษีัทต้่อที �ปีรัะชำุมุผู้้ �ถื ือหุ �น ในน�มุของ

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

 1.5 ปีฏิิบัีติ้ก�รัอื�นใดเกี�ย์วีกับีก�รัสิรัรัห�ต้�มุที�คณะ 

กรัรัมุก�รับีริัษัีทมุอบีหมุ�ย์

ส่ื่วนท่�	2.	ด้้านการิพัิจาริณาค่าต์อบแทน

 2.1 จัดทำ�หลักเกณฑ์์และนโย์บี�ย์ในก�รัพิจ�รัณ� 

ค่�ต้อบีแทนของคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทและกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ 

เพื�อเสินอต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และ/หรืัอเสินอขออนุมัุติ้ 

ต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นแล�วีแต่้กรัณี

 2.2  พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนที�จำ�เป็ีนและเหมุ�ะสิมุ ทั�งที� 

เปีน็รัป้ีแบีบีต้วัีเงนิและมุใิชำต่้วัีเงนิของคณะกรัรัมุก�รับีรัษัิีท

โดย์ก�รัพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนของคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทให� 

พิจ�รัณ�ควี�มุเหมุ�ะสิมุกับีภ�รัะหน��ที� ควี�มุรัับีผู้ิดชำอบี

และผู้ลง�น เพื�อเสินอให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทพิจ�รัณ�และ 

นำ�เสินอต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นเพื�อขออนุมัุติ้

 2.3  ให�คำ�ชีำ�แจง และต้อบีคำ�ถื�มุใด ๆ เกี�ย์วีกับี 

ค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รัต้่อที�ปีรัะชำุมุผู้้�ถืือหุ�น ในน�มุของ

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท

 2.4 ปีฏิิบัีติ้ก�รัอื�นใดที� เ กี� ย์วีข�อง กับีก�รักำ�หนด 

ค่�ต้อบีแทนต้�มุที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมุอบีหมุ�ย์

ขั�นตอนการพิิจำารณาสรรหุ้ากรรมการ

 เมืุ�อคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน 

ได�คัดเลือกรั�ย์ชืำ�อบุีคคลที�ถ้ืกเสินอชืำ�อเป็ีนกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

หรืัอกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์แล�วี  ให�คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และ 

พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนพิจ�รัณ�คัดกรัองคุณสิมุบัีติ้ ดังนี�

 1. พิจ�รัณ�ควี�มุเหมุ�ะสิมุของควี�มุร้ั� ปีรัะสิบีก�รัณ์ 

ควี�มุสิ�มุ�รัถืเฉพ�ะด��นที�เป็ีนปีรัะโย์ชำน์ต่้อบีริัษัีท

 2. พิจ�รัณ�ควี�มุหล�กหล�ย์ทั�งเพศู อ�ยุ์ เชืำ�อชำ�ติ้ 

สัิญชำ�ติ้ ควี�มุชำำ�น�ญ ทักษีะ และปีรัะสิบีก�รัณ์ เพื�อ 

ให�ได�มุ�ซึี�งกรัรัมุก�รัที�สิ�มุ�รัถืปีฏิิบัีติ้หน��ที�ได�อย่์�ง 

มีุปีรัะสิิทธิิภ�พและสินับีสินุนให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมีุ 

ควี�มุครับีถื�วีนหล�กหล�ย์ทั�งในมิุติ้ควี�มุร้ั� ควี�มุสิ�มุ�รัถื 

ปีรัะสิบีก�รัณ์ ที�เอื�อปีรัะโย์ชำน์ให�ก�รัทำ�ง�นมีุปีรัะสิิทธิิภ�พ

สิ้งสิุด

 3. ต้รัวีจสิอบีคุณสิมุบัีติ้บุีคคลที�จะถ้ืกเสินอชืำ�อว่ี�  

มีุคุณสิมุบัีติ้ต้�มุกฎหมุ�ย์ ข�อบัีงคับี และหลักก�รักำ�กับี 

ด้แลกิจก�รัที�ดีของบีริัษัีท 

 4. พิจ�รัณ�ก�รัอุทิศูเวีล�ของกรัรัมุก�รั โดย์ห�ก 

กรัรัมุก�รัเดิมุที�จะกลับีเข��ดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รัอีกวี�รัะ  

ให�พิจ�รัณ�ผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นในช่ำวีงที�ดำ�รังต้ำ�แหน่ง

กรัรัมุก�รั 

 5. เสินอรั�ย์ชืำ�อบุีคคลที�ได�พิจ�รัณ�คัดกรัองต้�มุเกณฑ์์

ข��งต้�น พรั�อมุคุณสิมุบัีติ้และเหตุ้ผู้ลในก�รัคัดเลือกต่้อ 

กรัรัมุก�รับีริัษัีท และให�ควี�มุเห็นชำอบี เพื�อนำ�เสินอผู้้�ถืือหุ�น

อนุมุัต้ิ หรัือคณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทสิ�มุ�รัถือนุมุัต้ิแต้่งต้ั �ง

ได�ในกรัณีเป็ีนก�รัแต่้งตั้�งกรัรัมุก�รัเพื�อทดแทนต้ำ�แหน่งที�ว่ี�ง 

หรืัอทดแทนกรัรัมุก�รัที�ล�ออกรัะหว่ี�งปีีหรืัอกรัรัมุก�รั 

ชำุดย์่อย์

การพิิจำารณาค่าตอบแทน

 คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน เป็ีน 

ผู้้�ทำ�หน��ที�พิจ�รัณ�แนวีท�งก�รักำ�หนดค่�ต้อบีแทนของ 

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ โดย์

แนวีท�งกำ�หนดค่�ต้อบีแทนให�พิจ�รัณ�ถึืงผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้

ง�น ปีรัะสิบีก�รัณ์ ภ�รัะหน��ที� และควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีของ

กรัรัมุก�รัโดย์เปีรีัย์บีเทีย์บีอ��งอิงกับีบีริัษัีทอื�นที�อย่้์ใน

อุต้สิ�หกรัรัมุเดีย์วีกันหรืัอใกล�เคีย์งบีริัษัีท เพื�อนำ�เสินอ 

ให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทพิจ�รัณ� จ�กนั�นคณะกรัรัมุก�รั

บีริัษัีทจะพิจ�รัณ� ห�กเห็นชำอบีก็จะนำ�เสินอที�ปีรัะชุำมุ 

สิ�มัุญผู้้�ถืือหุ�นเพื�อพิจ�รัณ�อนุมัุติ้ต่้อไปี โดย์จะต้�องได�

คะแนนเสีิย์งไมุ่น�อย์กว่ี�สิองในสิ�มุ ของจำ�นวีนเสีิย์ง 

ทั�งหมุดของผู้้�ถืือหุ�นที�มุ�ปีรัะชำุมุ



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)042

 4. คณะกรรมการบรรษัทภ้บาล้ 
     แต่้งตั้�งโดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัอิสิรัะ และ/หรืัอกรัรัมุก�รัที�ไมุ่เป็ีนผู้้�บีริัห�รัอย่์�งน�อย์ 3 คน โดย์ 

 กรัรัมุก�รัมุ�กกว่ี�กึ�งหนึ�งจะต้�องเป็ีนกรัรัมุก�รัอิสิรัะ และต้�องมีุกรัรัมุก�รัอิสิรัะปีฏิิบัีติ้หน��ที�ปีรัะธิ�นคณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล   

 โดย์มีุรั�ย์ชืำ�อ ดังนี�

ชื่่�อั - นามูส่กล้

1.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สุิขเจริัญ

2.   น�ย์ปีรัะกอบี วิีศิูษีฐ์กิจก�รั

3.   รัศู.ดรั. เรัณ� พงษ์ีเรืัองพันธ์ุิ*

เลขาน้การคณะกรรมการบรรษััทภิบาล น�งสิ�วีศูด�รัินทน์ จันทะกุล

*      ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอ่ิสริะ และกริริมการิบริริษัทภิิบาล ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 
       1/2562 เม่�อ่วัันที� 21กุมภิาพันธุ์์ 2562 แทนนายปีฐม อ่ินทโริดม ที�ลาอ่อ่กจ่ากตำาแหน่ง เม่�อ่วัันที� 30 พฤศจิ่กายน 2561 

ตำาแหุ้น่ง

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

อำานาจำ หุ้น้าที�ของคณะกรรมการบรรษััทภิบาล 

 1. กำ�กับีด้แลก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีทและก�รั 

ปีฏิิบัีติ้ง�นของคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ที�บีริัษัีทจัดตั้�งขึ�น  

รัวีมุทั�งผู้้�บีริัห�รั และพนักง�น ให�เป็ีนไปีต้�มุหลักก�รักำ�กับี

ด้แลกิจก�รัที�ดีสิอดคล�องกับีนโย์บี�ย์ของบีริัษัีท และกฎหมุ�ย์

ที�เกี�ย์วีข�อง 

 2 .  กำ�หนดและทบีทวีนหลักเกณฑ์์ข�อพึงปีฏิิบัีติ้ 

ที�สิำ�คัญ ๆ ของบีรัิษีัท ต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี 

 3.  ทบีทวีนนโย์บี�ย์ หลักก�รัและแนวีท�งก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น

ที�ดีอย์่�งสิมุำ��เสิมุอ 

 4. เสินอแนะข�อกำ�หนดที�เกี�ย์วีกับีจรัรัย์�บีรัรัณใน 

ก�รัดำ�เนินธิุรักิจข�อพึงปีฏิิบีัต้ิที �ดีแก่กรัรัมุก�รั ผู้้ �บีรัิห�รั

และพนักง�นของบีริัษัีท 

 5.  ด้แลให�หลักก�รับีรัรัษัีทภิบี�ลที�ดีมีุผู้ลในท�ง 

ปีฏิิบีัต้ิมุีควี�มุต้่อเนื�องและเหมุ�ะสิมุ 

 6. รั�ย์ง�นต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทเกี�ย์วีกับีก�รักำ�กับี 

ด้แลกิจก�รัที�ดีของบีริัษัีท พรั�อมุควี�มุเห็นในแนวีปีฏิิบัีติ้  

และข�อเสินอแนะเพื�อแก�ไขปีรัับีปีรัุงต้�มุควี�มุเหมุ�ะสิมุ

 7.  ปีฏิิบัีติ้ก�รัอื�นใดต้�มุที�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทมุอบีหมุ�ย์

 

 ในปีี 2562 ค้ณะกริริมการิบริิษัทได�จั่ดให�มีการิปีริะชุม 

ค้ณะกริริมการิบริิษัทจ่ำานวัน 4 ค้รัิ�ง โดยปีริะธุ์านกริริมการิจ่ะ

กำาหนดริะเบียบวัาริะการิปีริะชุม อ่ย่างไริก็ดี กริริมการิแต่ละ

ท่านสามาริถเสนอ่เร่ิ�อ่งเข้�าวัาริะการิปีริะชุมได�ตามขั้�นตอ่น 

และวิัธีุ์การิที�กำาหนด โดยบริิษัทได�จั่ดเอ่กสาริการิปีริะชุมใน 

ร้ิปีแบบอิ่เล็กทริอ่นิกส์ส่งให�กริริมการิเป็ีนการิล่วังหน�า 

ไม่น�อ่ยกวั่า 7 วััน ซึ่่�งอ่ำานวัยค้วัามสะดวักและลดการิใช�

เอ่กสาริปีริะกอ่บวัาริะการิปีริะชุม นอ่กจ่ากนี�ค้ณะกริริมการิ

บริิษัทได�กำาหนดนโยบายว่ัา กริริมการิที�มีส่วันได�เสียหร่ิอ่ 

เข้�าข่้ายมีผู้ลปีริะโยชน์ที�อ่าจ่ขั้ดแย�งกับผู้ลปีริะโยชน์ข้อ่ง

บริิษัท จ่ะต�อ่งอ่อ่กจ่ากที�ปีริะชุม และงดอ่อ่กเสียงเม่�อ่มี 

การิพิจ่าริณาในเร่ิ�อ่งนั�น ๆ ในการิปีริะชุมจ่ะมีการิพิจ่าริณา

งบการิเงินข้อ่งบริิษัท และติดตามผู้ลการิดำาเนินงานให�เป็ีน

ไปีตามแผู้นงานและงบปีริะมาณที�กำาหนดไวั� 

 ในการิปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัทค้รัิ�งที� 4/2562 เม่�อ่ 

วัันที� 11 พฤศจิ่กายน 2562 บริิษัทจ่ะมีการินำาเสนอ่ 

พิจ่าริณาวัาริะทบทวัน และอ่นุมัติวิัสัยทัศน์ พันธุ์กิจ่ กลยุทธ์ุ์

แผู้นงาน แผู้นธุุ์ริกิจ่ งบการิลงทุน และงบปีริะมาณปีริะจ่ำาปีี 

2563 จั่ดให�มีการิปีริะเมินตนเอ่งข้อ่งค้ณะกริริมการิบริิษัท 

ริายค้ณะ การิปีริะเมินตนเอ่งข้อ่งค้ณะกริริมการิชุดย่อ่ย 

แบบริายค้ณะ การิปีริะเมินตนเอ่งข้อ่งค้ณะกริริมการิและ 

กริริมการิชุดย่อ่ยริายบุค้ค้ล และการิปีริะเมินผู้ลงานข้อ่ง 

ผู้้�จั่ดการิใหญ่ นอ่กจ่ากนี�ที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิได�เห็นชอ่บ

ให�มีการิปีริะชุมร่ิวัมกันเฉพาะกริริมการิที�ไม่เป็ีนผู้้�บริิหาริ 

และกริริมการิอิ่สริะ โดยเริิ�มหลังจ่ากการิปีริะชุมค้ณะ 

กริริมการิบริิษัท เพ่�อ่อ่ภิิปีริายปัีญหาทั�วัไปีเกี�ยวักับ 

การิจั่ดการิหริ่อ่การิกำากับด้แลกิจ่การิข้อ่งบริิษัท โดยมี 

การิริายงานผู้ลการิปีริะชุม ข้�อ่เสนอ่แนะให�ผู้้�จั่ดใหญ่ทริาบ

เพ่�อ่ให�ฝ่่ายจั่ดการินำาไปีดำาเนินการิ

 ริายละเอี่ยดการิปีฏิิบัติหน�าที�ตามริายงานข้อ่งค้ณะ

กริริมการิชุดย่อ่ย (หน�า 74-78)
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษััท

 คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทได�แต้่งต้ั�งคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน เพื�อพิจ�รัณ�หลักเกณฑ์์และ 

รั้ปีแบีบีก�รักำ�หนดค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รับีรัิษีัท และคณะกรัรัมุก�รัชำุดย์่อย์ เสินอต้่อคณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท โดย์มุีแนวีท�ง

ก�รัพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน ดังนี�

 1. กำ�หนดค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รัแบ่ีงเป็ีน 3 สิ่วีน คือ ค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือน ค่�เบีี�ย์ปีรัะชุำมุรั�ย์ครัั�งต้�มุจำ�นวีน 

ครัั�งที�เข��ปีรัะชำุมุจรัิง และโบีนัสิกรัรัมุก�รัพิจ�รัณ�จ�กผู้ลก�รัดำ�เนินง�น สิิทธิิปีรัะโย์ชำน์อื�นไมุ่มุี

 2. กำ�หนดค่�ต้อบีแทนโดย์คำ�นึงถืึงหน��ที� ควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีควี�มุเหมุ�ะสิมุ สิอดคล�องกับีผู้ลก�รัปีฏิิบัีต้ิง�น  

ผู้ลก�รัดำ�เนนิง�นของบีรัษิีทั โดย์พิจ�รัณ�เปีรัยี์บีเทยี์บีกบัีแนวีปีฏิิบีตั้ขิองบีรัษิีทัอื�นในอุต้สิ�หกรัรัมุเดยี์วีกนัซีึ�งมุขีน�ดของ

ธิุรักิจและควี�มุเสิี�ย์งในก�รัดำ�เนินธิุรักิจใกล�เคีย์งกัน 

 3.  ค่�ต้อบีแทนคณะกรัรัมุก�รับีริัษีัท จะต้�องได�รัับีอนุมุัต้ิโดย์ที�ปีรัะชำุมุผู้้�ถืือหุ�น และค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์  

จะต้�องได�รัับีอนุมุัต้ิโดย์คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัท

 ค่้าตอ่บแทนกริริมการิในปีี 2562 ได�รัิบการิอ่นุมัติจ่ากที�ปีริะชุมสามัญผู้้�ถ่อ่หุ�นปีริะจ่ำาปีี 2562 เม่�อ่วัันที� 10 เมษายน 2562

ค่าต์อบแทนคณะกริริมืการิ	และคณะกริริมืการิชุ้ด้ย่อย (ย์กเวี�นคณะกรัรัมุก�รับีรัิห�รั) ปีรัะจำ�ปีี 2562

ช่ี�อ - สก้ล รวมค่า
ตอบแทน 
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเด่้อน 

คณะกรรมการ

เบี�ยประช้ีม
คณะกรรมการ

บริษััท

ค่าตอบแทน 
รายเด่้อน 

คณะกรรมการ 
ตรวจำสอบ

เบี�ยประช้ีม 
คณะกรรมการ 

ช้ีด้ย่อย

1.   น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน์ (1)

2.   น�ย์มุินทรั์ อิงค์ธิเนศู (2)

3.   น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท (3)

4.   น�ย์ปีรัะย์้รั รััต้นไชำย์�นนท์  

5.   ดรั. วีิวีสิัน เต้ีย์วี ย์อง เพ็ง (2)  

6    น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั

7.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ

8.  รัศู.ดรั. เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ์ (4)

9.   น�งเอื�อมุพรั ปีัญญ�ใสิ (3)

     ริวมื

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

2,420,000

20,000

5,000

260,000
  

20,000

635,000

515,000

435,667

10,000

4,320,667

360,000

240,000

205,333

805,333

15,000

15,000

10,000

40,000

หมุ�ย์เหตุ้: (1) น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน์ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั ได�รัับีอนุมัุติ้ค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือน 273,000 บี�ท จ�กที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น ปีรัะจำ�ปีี 2562 (น�ย์มุน้ได�รัับีอนุมัุติ้ค่�ต้อบีแทน 
  รั�ย์เดือน 273,000 บี�ท แต่้เนื�องจ�กภ�วีะเศูรัษีฐกิจจึงเสินอลดค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือนลงเดือนละ 73,000 บี�ท คงเหลือ 200,000 บี�ท ตั้�งแต่้เดือนเมุษี�ย์น 2559 
  จนถึืงปัีจจุบัีน)
 (2) น�ย์มิุนทร์ั อิงค์ธิเนศู และดรั. วิีวีสัิน เตี้ย์วี ย์อง เพ็ง เสินอที�จะไมุ่รัับีค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือนจ�กก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รั
 (3) น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท ได�รัับีก�รัแต่้งตั้�งเป็ีนกรัรัมุก�รัและผู้้�จัดก�รัใหญ่ ต้�มุมุติ้ที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ครัั�งที� 3/2562 เมืุ�อวัีนที� 5 สิิงห�คมุ 2562 แทน 
  น�งเอื�อมุพรั ปัีญญ�ใสิ ที�ล�ออกจ�กต้ำ�แหน่ง เมืุ�อวัีนที� 31 กรักฎ�คมุ 2562 ทั�งสิองท่�นเสินอที�จะไมุ่รัับีค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือนจ�กก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รั
   เนื�องจ�กเป็ีนพนักง�นปีรัะจำ�ของบีริัษัีท
 (4)  รัศู.ดรั. เรัณ� พงษ์ีเรืัองพันธ์ุิ ได�รัับีก�รัแต่้งตั้�งเป็ีนกรัรัมุก�รัอิสิรัะ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน และกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล
   ต้�มุมุติ้ที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ครัั�งที� 1/2562 เมืุ�อวัีนที� 21 กุมุภ�พันธ์ิ2562 แทนน�ย์ปีฐมุ อินทโรัดมุ ที�ล�ออกจ�กต้ำ�แหน่ง เมืุ�อวัีนที� 30 พฤศูจิก�ย์น
   2561

(หนว่ีย์: บี�ท)



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)044

 ก�รัพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนผู้้�บีริัห�รั เป็ีนไปีต้�มุหลักเกณฑ์์ที�คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รักำ�หนด โดย์พิจ�รัณ�จ�กผู้ลก�รั 

ดำ�เนินง�นของบีริัษัีท และผู้ลก�รัปีรัะเมิุนผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของผู้้�บีริัห�รัแต่้ละคน โดย์กำ�หนดดัชำนีชีำ�วัีด (KPIs) ที�กำ�หนดทั�ง

ในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�วี ต้�มุหลักก�รัของ Balanced Scorecard โดย์พิจ�รัณ�มุุมุมุองที�ครัอบีคลุมุทั�งด��นก�รัเงิน ด��นล้กค��

ด��นก�รัพัฒน�กรัะบีวีนก�รัทำ�ง�น และด��นก�รัเรัีย์นรั้�พัฒน�นวีัต้กรัรัมุใหมุ่ ท�งฝึ่�ย์ทรััพย์�กรับุีคคลจะทำ�ก�รั 

รัวีบีรัวีมุผู้ลก�รัปีรัะเมุิน สิ่งให�คณะกรัรัมุก�รับีรัิห�รัเปี็นผู้้�พิจ�รัณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รัปีรัับีขึ�นเงินเดือนปีรัะจำ�ปีีและ 

โบีนัสิของผู้้�จัดก�รัใหญ่ และผู้้�บีริัห�รั สิอดคล�องต้�มุผู้ลก�รัดำ�เนินง�น และสิ�มุ�รัถืแข่งขันได�ในกลุ่มุธุิรักิจเดีย์วีกัน

  ค่�ต้อบีแทนผู้้�บีริัห�รัรัวีมุปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัห�รั ผู้้�จัดก�รัใหญ่ ผู้้�บีริัห�รั 4 รั�ย์แรัก และผู้้�ดำ�รังต้ำ�แหน่ง 

เทีย์บีเท่�ผู้้�บีริัห�รั รั�ย์ที� 4 ทุกรั�ย์ ในร้ัปีตั้วีเงิน ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ

ค่าต์อบแทนผู้้้บริหาร

ประเภทข้อังค่าตอับแทน
ปี 2562

จำานวันราย จำานวันรายจำานวันเงิน
(บาท/ปี)

จำานวันเงิน
(บาท/ปี)

ปี 2561

เงินเดือน และสิวีัสิดิก�รั* 6 610,060,883 8,232,881

*      สิวีัสิดิก�รั รัวีมุถืึงเงินสิมุทบีเข��กองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชำีพให�แก่ผู้้�บีรัิห�รั ปีี 2562 จำ�นวีน 7 รั�ย์ เปี็นเงิน 385,623 บี�ท และในปีี 2561 จำ�นวีน 6 รั�ย์  
        เปี็นเงิน 268,701 บี�ท

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีรัิษีัทมุีพนักง�นรัวีมุทั�งสิิ�นจำ�นวีน 69 คน (ไมุ่นับีรัวีมุผู้้�บีริัห�รั) แบี่งเปี็นพนักง�นปีรัะจำ� 

จำ�นวีน 69 คน และพนักง�นชำั�วีครั�วี - คน ดังนี�

ข้้อพิพาทด้านแรงงาน ในรอบ 3 ปีท่�ผู่้านมา   - ไมุ่มุี -

บ้คลากร

ฝ่่าย พนักงานประจำา 
( คน )

พนักงานชื่ั�วคราว 
( คน )

รวมู 
( คน )

ฝึ่�ย์กลยุ์ทธิ์และสินับีสินุน 

ฝึ่�ย์ง�นแสิดงสิินค��และสิื�อไอซีีที 

ฝึ่�ย์ครัีเอทีฟ 

ฝึ่�ย์ผู้ลิต้สิื�อและคอนเทนต้์

ฝึ่�ย์บีริัก�รัดิจิทัล 

ฝึ่�ย์ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน 

ฝึ่�ย์บัีญชำี ก�รัเงิน และบีรัิห�รัง�นบีุคลล

6

10

7

22

2

12

10

7

22

2

12

-

-

-

-

-

-

-

10 10

6

รวมู 69 69-

                หมุ�ย์เหตุ้:  - น�ย์มิุนทร์ั อิงค์ธิเนศู ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัห�รั ได�รัับีอนุมัุติ้ค่�ต่้อบีแทนรั�ย์เดือน 150,000 บี�ท จ�กที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น ปีรัะจำ�ปีี 2562 (น�ย์มิุนทร์ั 
      ได�รัับีอนุมัุติ้ค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือน 220,500 บี�ท แต่้เสินอขอรัับีค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือนเพีย์ง 120,500 บี�ท ตั้�งแต่้เดือนกันย์�ย์น 2557-มีุน�คมุ  
      2559 และเสินอไมุ่ขอรัับีค่�ต้อบีแทนรั�ย์เดือนต้ั�งแต้่เดือน เมุษี�ย์น 2559 – ธัินวี�คมุ 2561 เพื�อลดภ�รัะค่�ใชำ�จ่�ย์ของบีรัิษีัท) 
    - ในปีี 2562 และ ปีี 2561 ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัห�รั ผู้้�จัดก�รัใหญ่ และผู้้�บีริัห�รั ไมุ่ได�รัับีโบีนัสิ 
   - สิวัีสิดิก�รัอื�น ผู้้�บีริัห�รัจะได�เช่ำนเดีย์วีกับีพนักง�น เช่ำน กองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชีำพ ก�รัปีรัะกันสุิขภ�พหมุ่้ ก�รัต้รัวีจสุิขภ�พปีรัะจำ�ปีี ค่�ปีรัะกันวิีชำ�ชีำพ 
`             เป็ีนต้�น
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 ค่�ต้อบีแทนของพนักง�นไมุ่รัวีมุผู้้�บีรัิห�รั ในรั้ปีตั้วีเงิน ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 

    บีริัษัีทได�กำ�หนดดัชำนีชีำ�วัีด (KPIs) ที�กำ�หนดทั�งในรัะย์ะสัิ�นและรัะย์ะย์�วี ต้�มุหลักก�รัของ Balanced Scorecard 

โดย์พจิ�รัณ�มุมุุมุองที�ครัอบีคลมุุทั�งด��นก�รัเงนิ ด��นลก้ค�� ด��นก�รัพฒัน�กรัะบีวีนก�รัทำ�ง�น และด��นก�รัเรัยี์นรั้�พฒัน�

นวีัต้กรัรัมุใหมุ่ ให�พนักง�นแต่้ละท่�นสิอดคล�องกับีต้ำ�แหน่งง�น หน��ที� และควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี โดย์ผู้้�บีริัห�รัแต่้ละส่ิวีนง�นจะ

ทำ�ก�รัปีรัะเมิุน และฝ่ึ�ย์ทรััพย์�กรับุีคคลทำ�ก�รัรัวีบีรัวีมุผู้ลก�รัปีรัะเมิุน จัดกลุ่มุพนักง�น ส่ิงให�ผู้้�บีริัห�รั พิจ�รัณ�และกำ�หนด 

นโย์บี�ย์ค่�ต้อบีแทนพนักง�นให�สิอดคล�องกับีผู้ลก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีท โดย์คำ�นึงถึืงควี�มุเหมุ�ะสิมุกับีสิภ�วีะเศูรัษีฐกิจ

 ค่�ครัองชีำพ และสิ�มุ�รัถืแข่งขันได�ในกลุ่มุธุิรักิจเดีย์วีกัน บีริัษัีทได�จัดสิวัีสิดิก�รัและค่�ต้อบีแทนอื�น ๆ  นอกเหนือจ�กเงินเดือน

 โบีนัสิ เงินสิมุทบีกองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชีำพให�กับีพนักง�น เช่ำน ค่�ปีรัะกันสุิขภ�พหมุ่้ ค่�ต้รัวีจสุิขภ�พปีรัะจำ�ปีี ค่�ปีรัะกันวิีชำ�ชีำพ

 เป็ีนต้�น

ค่าต์อบแทนพนักงาน

ประเภทข้อังค่าตอับแทน
ปี 2562

จำานวันราย จำานวันรายจำานวันเงิน
(บาท/ปี)

จำานวันเงิน
(บาท/ปี)

ปี 2561

เงินเดือน โบีนัสิ และสิวีัสิดิก�รั* 69 7236,049,312 33,704,528

*      สิวีัสิดิก�รั รัวีมุถืึงเงินสิมุทบีเข��กองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชำีพให�แก่พนักง�น ในปีี 2562 จำ�นวีน 43 รั�ย์ เปี็นเงิน 857,981 บี�ท และในปีี 2561  
 จำ�นวีน 45 รั�ย์ เป็ีนเงิน 801,740  บี�ท

นโยบายการพัิฒนาบ้คลากร

     บีริัษัีทให�ควี�มุสิำ�คัญในก�รัพัฒน�บุีคล�กรัอย่์�งสิมุำ��เสิมุอ โดย์มีุวัีต้ถุืปีรัะสิงค์เพื�อเพิ�มุพ้นควี�มุร้ั� ทักษีะ และควี�มุชำำ�น�ญ

รัวีมุทั�งปีรัะสิิทธิิภ�พในก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของพนักง�นในทุกรัะดับี ทั�ง นี�  บีริัษัีทส่ิงเสิริัมุให� บุีคล�กรัสิ�มุ�รัถื 

พัฒน�ควี�มุร้ั�ควี�มุชำำ�น�ญจ�กก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นจริัง (On the Job Training) โดย์พนักง�นที�เข��ใหมุ่จะมีุหัวีหน��ง�นในแต่้ละ

สิ�ย์ง�นทำ�หน��ที�ฝึึกสิอนง�นในสิ�ย์ง�นนั�น ๆ รัวีมุทั�งจัดให�มีุก�รัอบีรัมุภ�ย์ใน โดย์เชิำญที�ปีรึักษี�ของบีริัษัีทเข��มุ�ถ่ื�ย์ทอด 

ปีรัะสิบีก�รัณ์และให�ควี�มุร้ั�เพิ�มุเติ้มุแก่พนักง�นอย่้์เป็ีนปีรัะจำ� บีริัษัีทพิจ�รัณ�จัดส่ิงพนักง�นและผู้้�บีริัห�รัในสิ�ย์ง�นต่้�ง ๆ 

เข��ร่ัวีมุก�รัอบีรัมุและสัิมุมุน�ในเรืั�องที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของแต่้ละฝ่ึ�ย์เป็ีนก�รัเพิ�มุเติ้มุ นอกจ�กนี� บีริัษัีทมีุนโย์บี�ย์

จัดส่ิงพนักง�นไปีทัศูนศึูกษี�ด้ง�นในต่้�งปีรัะเทศู เพื�อนำ�เทคโนโลยี์ วิีวัีฒน�ก�รัใหมุ่ ๆ  มุ�พัฒน� ปีรัับีปีรุังก�รัดำ�เนินง�นของ

บีริัษัีทให�ดียิ์�งขึ�น

    ในปีี 2562 เพ่�อ่ให�สอ่ดค้ล�อ่งกับการิเปีลี�ยนแปีลงบริิษัทได�จั่ดหลักส้ตริฝึ่กอ่บริมพนักงานให�ริอ่งรัิบการิเปีลี�ยนแปีลง 

ทางด�านเทค้โนโลยีและสภิาวัะการิแข่้งขั้นในอุ่ตสาหกริริมส่�อ่ โดยจั่ดให�มีการิอ่บริมทางด�านส่�อ่สังค้มอ่อ่นไลน์ SEO และ การิ

บริิหาริทีมงาน การิปีรัิบตัวัข้อ่งอ่งค์้กริและทีมงานในยุค้ดิจิ่ทัล จั่ดเสวันา Chill Talk เป็ีนเวัทีให�พนักงานแสดงค้วัามคิ้ดเห็น 

อ่ย่างอิ่สริะ แชร์ิปีริะสบการิณ์ ไอ่เดียทั�งภิายในและภิายนอ่ก ให�พนักงานกล�าแสดงอ่อ่ก และเปิีดโลกทัศน์รัิบค้วัามร้ิ� 

ปีริะสบการิณ์แปีลกใหม่ เป็ีนต�น บริิษัทได�จั่ดให�พนักงานได�รัิบการิอ่บริมและสัมมนาทั�งภิายในและภิายนอ่กสำานักงาน  

โดยเฉลี�ย 8.97 ชั�วัโมงต่อ่พนักงาน 1 ท่าน



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)046

 บีรัิษีัทกำ�หนดนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที� ดี  

โดย์มุวัีีต้ถุืปีรัะสิงคเ์พื�อสิง่เสิรัมิุก�รัดำ�เนินง�นอย์�่งโปีรัง่ใสิ

และมุปีีรัะสิทิธิิภ�พ ต้�มุแนวีท�งของต้ล�ดหลกัทรัพัย์แ์หง่

ปีรัะเทศูไทย์ ซีึ�งปีรัะกอบีด�วีย์ 5 หมุวีด ดังนี�

หมวัดท่� 1 ส้ำทธ้ัข้องผู้้้ถ่ือหุ้น 
 บีริัษัีทต้รัะหนักว่ี� ผู้้�ถืือหุ�น รัวีมุถึืงนักลงทุนสิถื�บัีน  

มีุสิิทธิิในควี�มุเป็ีนเจ��ของบีริัษัีท ดังนั�น บีริัษัีทจึงให�สิิทธิิแก่

ผู้้�ถืือหุ�นในทุกด��นที�พึงมีุต้�มุกฎหมุ�ย์ และเป็ีนไปีต้�มุข�อ 

บีังคับีของบีรัิษีัทอย์่�งครับีถื�วีน เชำ่น สิิทธิิก�รัซีื�อข�ย์

หรัือโอนหุ�น สิิทธิิในก�รัเข��รั่วีมุปีรัะชำุมุสิ�มุัญผู้้�ถืือหุ�น 

สิิทธิิในก�รัแสิดงควี�มุคิดเห็น สิิทธิิในก�รัเสินอวี�รัะก�รั

ปีรัะชำุมุล่วีงหน��ก่อนวีันปีรัะชำุมุ สิิทธิิในก�รัเสินอชำื�อบีุคคล

เพื�อเข��รัับีก�รัคัดเลือกเป็ีนกรัรัมุก�รับีริัษัีท สิิทธิิในก�รัลง

คะแนนเสีิย์งเพื�อแต่้งตั้�งหรืัอถือดถือนกรัรัมุก�รั ผู้้�สิอบีบัีญชีำ 

ก�รัพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รัและผู้้�สิอบีบัีญชีำ ก�รั

พิจ�รัณ�ส่ิวีนแบ่ีงในผู้ลกำ�ไรั เรืั�องที�มีุผู้ลกรัะทบีต่้อบีริัษัีท 

และสิิทธิิในก�รัรัับีทรั�บีข�อมุ้ล ผู้ลก�รัดำ�เนินง�น นโย์บี�ย์

ก�รับีริัห�รัง�นอย่์�งสิมุำ��เสิมุอ เพีย์งพอ รัวีดเร็ัวี ครับีถื�วีน 

และทันเวีล� เข��ถึืงได�ง่�ย์ผู่้�นช่ำองท�งต่้�ง ๆ เพื�อให� 

ผู้้�ถืือหุ�นมุีเวีล�ในก�รัศูึกษี�และต้ัดสิินใจ

 บริิษัทกำาหนดให�มีการิจ่ัดปีริะชุมสามัญผู้้�ถ่อ่หุ�น 

ปีลีะ 1 ค้ริั�ง โดยในปี ี2562 กำาหนดจ่ดัเม่�อ่วันัที� 10 เมษายน

 2562 ซึ่่�งการิปีริะชมุผู้้�ถอ่่หุ�นข้อ่งบริิษทัจ่ดัข่้�นในวันัและเวัลา

ที�ค้ำาน่งถ่งค้วัามสะดวักข้อ่งผู้้�ถ่อ่หุ�น ริวัมถ่งนักลงทุน 

สถาบันที�จ่ะเข้�าปีริะชุม โดยเล่อ่กสถานที�ปีริะชุมที�สะดวักใน

การิเดินทาง มีสถานที�จ่อ่ดริถเพียงพอ่ และริถโดยสาริ

สาธุ์าริณะผู้่าน

 บริิษัทให�สิทธิุ์ผู้้�ถ่อ่หุ�นมีสิทธิุ์เสนอ่วัาริะการิปีริะชุม 

ล่วังหน�าริวัมทั�งการิเสนอ่ช่�อ่บุค้ค้ลเพ่�อ่เข้�าริับการิคั้ดเล่อ่ก

เป็ีนกริริมการิบริิษัท สำาหรัิบการิปีริะชุมสามัญผู้้�ถ่อ่หุ�น

ปีริะจ่ำาปีี 2562 ในริะหวั่างวัันที� 1-31 ธุ์ันวัาค้ม 2561 ทั�งนี� 

ในช่วังริะยะเวัลาดังกล่าวัไม่มีผู้้�ถ่อ่หุ�นริายใดเสนอ่วัาริะการิ

ปีริะชุมหริ่อ่เสนอ่ช่�อ่บุค้ค้ลเพ่�อ่เข้�าริับการิค้ัดเล่อ่กเปี็น

กริริมการิ เปี็นการิล่วังหน�า

 บริิษัทจ่ัดส่งหนังส่อ่เชิญปีริะชุมที�มีริายละเอ่ียดข้�อ่ม้ล

วัาริะการิปีริะชุมทั�งหมดทั�งภิาษาไทยและภิาษาอ่ังกฤษที� 

เกี�ยวัข้�อ่งกับสถานที� วัันเวัลา วัาริะ และเร่ิ�อ่งที�ต�อ่งตัดสินใจ่

ในที�ปีริะชมุ ริวัมถง่สาเหตแุละค้วัามเปีน็มาข้อ่งเริ่�อ่งที�ต�อ่ง

ตัดสินใจ่ โดยริะบุถ่งข้�อ่เท็จ่จ่ริิงและเหตุผู้ล ริายละเอ่ียด

ข้อ่งเน่�อ่หาแต่ละวัาริะ และค้วัามเห็นข้อ่งค้ณะกริริมการิ 

พริ�อ่มทั�งจ่ัดส่งหนังส่อ่มอ่บฉันทะแบบ ข้. ตามที�กฎหมาย

กำาหนด และริายช่�อ่ข้อ่งกริริมการิอิ่สริะ พริ�อ่มทั�งค้ำาแนะนำา

ในการิมอ่บฉันทะ เพ่�อ่ให�ผู้้�ถ่อ่หุ�นสามาริถเล่อ่กที�จ่ะมอ่บ 

ฉันทะให�บุค้ค้ลอ่่�นเข้�าปีริะชุมแทนได� ริวัมทั�งแผู้นที�แสดง 

สถานที�ปีริะชุมให�ผู้้�ถ่อ่หุ�นล่วังหน�าอ่ย่างน�อ่ย 21 วััน และ 

ในเวัลาเดียวักันได�มีการิเผู้ยแพร่ิเอ่กสาริดังกล่าวัผู้่านทาง

เวั็บไซึ่ต์ข้อ่งบริิษัท ที� http://www.aripplc.com ล่วังหน�า 

อ่ย่างน�อ่ย 30 วัันก่อ่นวัันปีริะชุมผู้้�ถ่อ่หุ�น และทำาการิลง 

ปีริะกาศโฆษณาริายละเอ่ียดการิปีริะชุมสามัญผู้้�ถ่อ่หุ�น 

ปีริะจ่ำาปีี 2562 ผู้่านหนังส่อ่พิมพ์ต่อ่เน่�อ่ง 3 วัันก่อ่นวััน

ปีริะชุม

 ในวันัปีริะชมุสามัญผู้้�ถอ่่หุ�น บริษัิทได�นำาริะบบบาริโ์ค้�ด

 (Barcode) มาใช�ในการิลงทะเบียนและนับค้ะแนนเสียง  

เพ่�อ่ชว่ัยให�ข้ั�นตอ่นการิปีริะมวัลผู้ลการิลงค้ะแนนเสยีงเปีน็

ไปีอ่ย่างริวัดเร็ิวัยิ�งข้่�น จ่ัดให�มีบุค้ลากริอ่ย่างเพียงพอ่เพ่�อ่ 

อ่ำานวัยค้วัามสะดวักในการิตริวัจ่สอ่บเอ่กสาริผู้้�ถอ่่หุ�นแตล่ะ

ริายที�เข้�าริ่วัมปีริะชุม ริวัมทั�งการิลงทะเบียน โดยจ่ะต�อ่ง

ไม่เสียเวัลานานเกินกวั่า 20 นาที/ริาย หริ่อ่ต่อ่ 1 ใบมอ่บ

ฉันทะ และได�จั่ดเตริียมอ่ากริแสตมป์ีให�แก่ผู้้�ถ่อ่หุ�นในการิ

มอ่บฉันทะ ทั�งนี� เพ่�อ่อ่ำานวัยค้วัามสะดวักให�แก่ผู้้�ถ่อ่หุ�น 

จ่ดัทำาบัตริลงค้ะแนนเสยีงให�ผู้้�ถอ่่หุ�นและผู้้�มอ่บฉันทะที�มา

ปีริะชุม และจั่ดเก็บไวั�เป็ีนหลักฐานเม่�อ่ปีริะชุมเสร็ิจ่เรีิยบริ�อ่ย

เม่�อ่เริิ�มปีริะชุมเลข้านุการิบริิษัทได�มีการิปีริะกาศแจ่�งจ่ำานวัน

สัดส่วันผู้้�ถ่อ่หุ�นที�เข้�าปีริะชุมด�วัยตนเอ่งและมอ่บฉันทะให�

ผู้้�อ่่�นเข้�าร่ิวัมปีริะชุมแทน โดยแยกริายการิกันอ่ย่างชัดเจ่น 

ริวัมถง่การิแจ่�งวัธิุ์กีาริลงค้ะแนนและนบัค้ะแนนให�ผู้้�ถอ่่หุ�น

ทริาบ โดยสิทธุ์ิการิอ่อ่กเสียงหน่� งหุ�นต่อ่หน่� ง เสียง 

ในริะหว่ัางปีริะชุมได�เปีิดโอ่กาสให�ผู้้�ถ่อ่หุ�นซึ่ักถามและ

บันท่กค้ำาถามค้ำาตอ่บไวั�ในแต่ละวัาริะข้อ่งทุกวัาริะที�เสนอ่

ในหนงัสอ่่เชญิปีริะชมุ และเพ่�อ่ค้วัามโปีริง่ใส ตามนโยบาย

การิกำากับการิด้แลกิจ่การิที�ดี บริิษัทได�เชิญที�ปีริ่กษา

กฎหมาย นางสาวัศุภิาวีัริ์ มหาวัริสินธุ์ริณ์ เป็ีนตัวัแทนเข้�า

ริ่วัมเป็ีนกริริมการิตริวัจ่นับค้ะแนนด�วัย สำาหริับผู้ลการิ

ปีริะชุม บริิษัทได�แจ่�งมติที�ปีริะชุมสามัญผู้้�ถ่อ่หุ�นปีริะจ่ำาปีี 

2562 โดยริะบุผู้ลการิอ่อ่กเสียงลงค้ะแนนในแต่ละวัาริะ

การกำากับดำูแลกิจการ
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 แยกปีริะเภิทค้ะแนนเสียงเปี็น “เห็นด�วัย” “ไม่เห็นด�วัย” 

“งดอ่อ่กเสยีง” และ“บัตริเสีย” โดยจั่ดส่งในร้ิปีแบบจ่ดหมายข่้าวั

ไปียังตลาดหลักทริัพย์แห่งปีริะเทศไทยในวัันเดียวักัน  

ภิายหลังจ่ากการิปีริะชุมผู้้�ถ่อ่หุ�นเสร็ิจ่สิ�น และทำาการิ 

เผู้ยแพริ่ผู้่านเวั็บไซึ่ต์ข้อ่งบริิษัท บริิษัทได�บันท่กริายงานการิ

ปีริะชุมอ่ย่างค้ริบถ�วันและจ่ดัสง่ให�ตลาดหลกัทริพัยฯ์ พริ�อ่ม

ทั�งได�เผู้ยแพริ่ริายงานการิปีริะชุมบนเวั็บไซึ่ต์ข้อ่งบริิษัท

ภิายใน 14 วัันหลังวัันปีริะชุม และบริษิัทได�มีการิบันท่ก

ส่�อ่วัีดิทัศน์ในการิปีริะชุม

หมวัดท่� 2 การปฏิ้บัต์้ต์่อผู้้้ถื่อหุ้นอย่าง
เท่าเท่ยมกัน 
  บีรัิษีัทมุีนโย์บี�ย์ในก�รัปีฏิิบีัต้ิและคุ�มุครัองสิิทธิิ

ของผู้้�ถืือหุ�นทุกรั�ย์อย่์�งเท่�เทีย์มุและเปี็นธิรัรัมุ ต้�มุหลัก

ก�รักำ�กับีดแ้ลกิจก�รัที�ดี ในปีี 2562 บีรัิษีัทได�ปีฏิิบัีต้ิดังนี� 

 1. ผู้้�ถืือหุ�นมีุสิิทธิิออกเสีิย์งลงคะแนนต้�มุจำ�นวีนหุ�นที�

ต้นมีุ สิิทธิิก�รัลงเสีิย์งลงคะแนน 1 หุ�นสิ�มัุญต่้อ 1 เสีิย์ง สิิทธิิ

ก�รัมุอบีฉันทะให�ผู้้�อื�นเข��ปีรัะชุำมุแทนต้น 

 2. บีริัษัีทเปิีดโอก�สิให�ผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ย่์อย์สิ�มุ�รัถืเสินอ 

เรืั�องเพื�อบีรัรัจุเข��เป็ีนวี�รัะก�รัปีรัะชุำมุ และเสินอชืำ�อบุีคคล 

เพื�อเข��รัับีก�รัพิจ�รัณ�คัดเลือกเป็ีนกรัรัมุก�รัเป็ีนก�รั 

ล่วีงหน��สิำ�หรัับีก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นปีี 2562 ตั้�งแต่้วัีนที� 1-31 

ธัินวี�คมุ 2561 ล่วีงหน��ไมุ่น�อย์กว่ี� 3 เดือน ต้�มุนโย์บี�ย์

บีริัษัีท โดย์บีริัษัีทเปิีดเผู้ย์หลักเกณฑ์์และขั�นต้อนบีนเว็ีบีไซีต์้

ของบีริัษัีท และแจ�งให�ผู้้�ถืือหุ�นทรั�บีผู่้�นรัะบีบีข่�วีของ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ 

 3. บีริัษัีทเผู้ย์แพร่ัหนังสืิอเชิำญปีรัะชุำมุพรั�อมุข�อมุ้ล 

ปีรัะกอบีก�รัปีรัะชุำมุต้�มุวี�รัะต่้�ง ๆ  ท�งเว็ีบีไซีต์้ทั�งภ�ษี�ไทย์

และภ�ษี�อังกฤษีล่วีงหน��ก่อนก�รัปีรัะชุำมุ 30 วัีน และจัดส่ิง

เอกสิ�รัท�งไปีรัษีณีย์์ผู่้�นศู้นย์์รัับีฝึ�กหลักทรััพย์์ก่อนวัีน 

ปีรัะชุำมุ 21 วัีน 

 4. กรัณีผู้้�ถืือหุ�นไมุ่สิ�มุ�รัถืเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุได� บีริัษัีทได�

ทำ�ก�รัจัดส่ิงหนังสืิอมุอบีฉันทะแบีบี ข.  ไปีพรั�อมุกับีจดหมุ�ย์

เชิำญปีรัะชุำมุ โดย์ชีำ�แจงวิีธีิก�รัเอกสิ�รัและหลักฐ�นในก�รั 

มุอบีฉันทะ ทั�งนี� บีริัษัีทเสินอชืำ�อกรัรัมุก�รัอิสิรัะที�ไมุ่มีุส่ิวีนได�

เสีิย์ในก�รัปีรัะชุำมุเป็ีนท�งเลือกในก�รัมุอบีฉันทะของผู้้�ถืือหุ�น

จำ�นวีน 2 ท่�น ได�แก่ น�ย์ปีรัะกอบี วิีศิูษีฐ์กิจก�รั และ 

รัศู.ดรั. เรัณ� พงษ์ีเรืัองพันธ์ุิ

 5. ในก�รัดำ�เนินก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทไมุ่มีุ

ก�รัเพิ�มุวี�รัะอื�น ๆ ที�ไมุ่ได�รัะบีุไวี�ในหนังสิือนัดปีรัะชำุมุให�ที�

ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นพิจ�รัณ� 

 6. บีริัษัีทจัดให�มีุมุ�ต้รัก�รัก�รักำ�กับีด้แลก�รัใชำ�ข�อมุ้ล

ภ�ย์ใน และแจ�งให�กรัรัมุก�รั ผู้้�บีริัห�รั และพนักง�นที�ทรั�บี

ข�อมุ้ลภ�ย์ในทรั�บี รัวีมุทั�ง ก�รัห��มุซืี�อข�ย์หลักทรััพย์์ของ 

บีริัษัีทในช่ำวีงเวีล� 1 เดือน ก่อนก�รัเปิีดเผู้ย์งบีก�รัเงินให�แก่

สิ�ธิ�รัณชำนทรั�บี 

 7. บีริัษัีทจัดทำ�รั�ย์ง�นก�รัถืือครัองหลักทรััพย์์บีริัษัีท 

ของกรัรัมุก�รัและผู้้�บีริัห�รั อย่์�งถ้ืกต้�อง ครับีถื�วีน และได� 

นำ�เสินอรั�ย์ง�นดังกล่�วีต่้อที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท 

เป็ีนปีรัะจำ�ทุกไต้รัมุ�สิ บีริัษัีทไมุ่เคย์ได�รัับีก�รัตั้กเตื้อนใน 

ก�รัไมุ่ปีฏิิบัีติ้ต้�มุกฎรัะเบีีย์บีจ�กเลข�นุก�รับีริัษัีท

 8. เมืุ�อมีุก�รัเปีลี�ย์นหรืัอเข��รัับีต้ำ�แหน่งใหมุ่ใด ๆ ของ

กรัรัมุก�รับีริัษัีท จะนำ�เสินอข�อมุ้ลก�รัเปีลี�ย์นแปีลงให� ก.ล.ต้. 

ทรั�บีเพื�อให�ข�อมุ้ลกรัรัมุก�รัเป็ีนปัีจจุบัีนเสิมุอ

 9. บีริัษัีทไมุ่มีุก�รัให�ควี�มุช่ำวีย์เหลือท�งด��นก�รัเงินกับี

บีริัษัีทที�ไมุ่ใช่ำบีริัษัีทย่์อย์ โครังสิรั��งก�รัถืือหุ�นไมุ่มีุก�รัถืือหุ�น

ไขวี�ในกลุ่มุบีริัษัีท และไมุ่มีุก�รัซืี�อหุ�นบีริัษัีทคืน

หมวัดท่� 3 บทบาทข้องผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำย 
 บีริัษัีทต้รัะหนักถึืงสิิทธิิของผู้้�มีุส่ิวีนได�ส่ิวีนเสีิย์ทุก 

กลุ่มุ และได�กำ�หนดนโย์บี�ย์และแนวีท�งก�รัปีฏิิบัีติ้ต่้อผู้้�มีุ

ส่ิวีนได�ส่ิวีนเสีิย์กลุ่มุต่้�ง ๆ อย่์�งชัำดเจน เพื�อให�ควี�มุมัุ�นใจ 

แก่ผู้้�มีุส่ิวีนได�ส่ิวีนเสีิย์ ทั�งผู้้�ถืือหุ�น พนักง�น ล้กค�� ค่้ค��  

เจ��หนี� ค่้แข่ง ต้ลอดจนสิ�ธิ�รัณชำนและสัิงคมุโดย์รัวีมุอย่์�ง

เหมุ�ะสิมุ และจัดให�มีุก�รัร่ัวีมุมืุอกันรัะหว่ี�งผู้้�มีุส่ิวีนได� 

ส่ิวีนเสีิย์ในก�รัสิรั��งควี�มุมัุ�งคั�ง สิรั��งง�นและสิรั��งกิจก�รั

ให�มีุฐ�นะก�รัเงินที�มัุ�นคงอย่์�งยั์�งยื์น คณะกรัรัมุก�รัมัุ�นใจว่ี�

สิิทธิิของผู้้�มีุส่ิวีนได�ส่ิวีนเสีิย์ได�รัับีก�รัคุ�มุครัองและปีฏิิบัีติ้ 

ด�วีย์ดี และคำ�นึงถึืงก�รัใชำ�ทรััพย์�กรัอย่์�งมีุปีรัะสิิทธิิภ�พ  

รัวีมุถืึงผู้ลกรัะทบีที�จะเกิดขึ�นกับีสิิ�งแวีดล�อมุ

แนวทางปีฏิิบัติ์ต่์อผู้ม่ืส่ื่วนได้้ส่ื่วนเส่ื่ย	

 •	ผู้ถ่อหุ้น/	นักลงทุน: บีรัิษัีทมุุ่งมุั�นเปี็นต้ัวีแทนที�ดีของ

ผู้้�ถืือหุ�นในก�รัดำ�เนินธิุรักิจเพื�อสิรั��งควี�มุพึงพอใจส้ิงสุิด

ให�กบัีผู้้�ถืือหุ�น โดย์คำ�นงึถืงึก�รัเจรัญิเติ้บีโต้ของมุล้ค�่บีรัษัิีท

ในรัะย์ะย์�วีด�วีย์ผู้ลต้อบีแทนที�ดีและต่้อเนื�อง รัวีมุทั�งก�รั 

ดำ�เนินก�รัเปีิดเผู้ย์ข�อมุ้ลอย์่�งโปีรั่งใสิและเชำื�อถืือได�ต้่อ 

ผู้้�ถืือหุ�น

 ในปี ี2562 บริษัิทได�ผู้ลค้ะแนนคุ้ณภิาพการิจั่ดปีริะชุม

สามัญผู้้�ถ่อ่หุ�น อ่ย้่ที� 100/100 และผู้ลสำาริวัจ่โค้ริงการิ 

การิกำากับดแ้ลกิจ่การิบริษิัทจ่ดทะเบียนไทย อ่ย้่ที� 86%



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)048

 •	พันักงาน: บีริัษัีทต้รัะหนัก และถืือว่ี�ควี�มุปีลอดภัย์ 

สุิขอน�มัุย์ และสิภ�พแวีดล�อมุในก�รัทำ�ง�น เป็ีนส่ิวีนหนึ�ง

ของควี�มุสิำ�เร็ัจในก�รัดำ�เนินธุิรักิจ พนักง�นทุกคนของ

บีริัษัีท จะต้�องได�รัับีควี�มุปีลอดภัย์ มีุสุิขภ�พอน�มัุย์ที�ดี  

ภ�ย์ใต้�สิภ�พก�รัทำ�ง�น และสิิ�งแวีดล�อมุที�ดี พนักง�นเป็ีน

ทรััพย์�กรัอันมีุค่�ส้ิงสุิด และเป็ีนปัีจจัย์สิำ�คัญส่้ิควี�มุสิำ�เร็ัจ

ของบีริัษัีท จึงปีฏิิบัีติ้ต่้อพนักง�นอย่์�งเป็ีนธิรัรัมุบีนหลักสิิทธิิ

มุนุษีย์ชำน รัวีมุถึืงกำ�หนดให�กรัรัมุก�รั ผู้้�บีริัห�รั และพนักง�น

ทุกคนเค�รัพสิิทธิิมุนุษีย์ชำนสิ�กล ไมุ่ละเมุิดต้่อหลักก�รั

ดังกล่�วี บีริัษัีทจึงได�มุุ่งพัฒน�เสิริัมุสิรั��งวัีฒนธิรัรัมุและ 

บีรัรัย์�ก�ศูก�รัทำ�ง�นที�ดี รัวีมุทั�งส่ิงเสิริัมุก�รัทำ�ง�นเป็ีนทีมุ 

ปีฏิิบัีติ้ต่้อพนักง�นด�วีย์ควี�มุสุิภ�พ และให�ควี�มุเค�รัพ 

ต่้อควี�มุเป็ีนปัีจเจกชำน ก�รัว่ี�จ��ง แต่้งตั้�ง และโย์กย์��ย์

พนักง�นจะพิจ�รัณ�บีนพื�นฐ�นของคุณธิรัรัมุ และก�รัใชำ�

ทรััพย์�กรับีุคคลให�เกิดปีรัะโย์ชำน์สิ้งสิุดแก่บีรัิษีัท รัวีมุถืึง

มุีนโย์บี�ย์ก�รัอบีรัมุ และพัฒน�ศัูกย์ภ�พพนักง�น บีริัษัีท

จัดให�พนักง�นได�ฝึึกอบีรัมุฝีึมืุอแรังง�นเพิ�มุเติ้มุในสิ�ข�

อ�ชีำพที�พนักง�นได�ปีฏิิบัีติ้ง�นอย่้์ เพื�อให�พนักง�นได�มีุ 

ควี�มุร้ั� ควี�มุสิ�มุ�รัถื ทักษีะ และทัศูนคติ้ที�ดีต่้อก�รั 

ปีฏิิบัีติ้ง�น โดย์หลักส้ิต้รันั�น ๆ สิอดคล�องเป็ีนปีรัะโย์ชำน์ 

ต่้อบีริัษัีท และเกี�ย์วีข�องเหมุ�ะสิมุกับีต้ำ�แหน่งง�นของ

พนักง�นที�ได�รัับีมุอบีหมุ�ย์ ทั�งนี�บีรัิษีัทได�ดำ�เนินก�รัจัดให�

พนักง�นได�รัับีฝึึกอบีรัมุในแต่้ละปีี ทั�งก�รัจัดอบีรัมุภ�ย์ใน

บีริัษัีท และก�รัส่ิงพนักง�นไปีอบีรัมุภ�ย์นอกบีรัิษัีท  

ครับีต้�มุสิัดสิ่วีนหรัือมุ�กกวี่�รั�อย์ละ 50 ของล้กจ��งเฉลี�ย์

ในรัะหว่ี�งปีี อีกทั�งมีุข�อบัีงคับีเกี�ย์วีกับีก�รัทำ�ง�นที�กำ�หนด 

ค่�ต้อบีแทนและสิวัีสิดิก�รัให�เป็ีนไปีอย่์�งยุ์ติ้ธิรัรัมุและบีริัษัีท 

ย์ึดมุั�นปีฏิิบีัต้ิต้�มุกฎหมุ�ย์วี่�ด�วีย์แรังง�นอย์่�งเครั่งครััด  

 •	 ลูกค้า:	บีริัษัีทมุุ่งมัุ�นในก�รัสิรั��งควี�มุพึงพอใจ และ 

ควี�มุมัุ�นใจให�กับีล้กค��ที�จะได�รัับีผู้ลิต้ภัณฑ์์และบีริัก�รัที�ดี

มีุคุณภ�พในรั�ค�ที�เหมุ�ะสิมุ รัวีมุทั�งรัักษี�สัิมุพันธิภ�พที�ดี 

โดย์มุุ่งมัุ�นย์กรัะดับีมุ�ต้รัฐ�นสิินค��/บีริัก�รัให�ส้ิงขึ�นอย่์�ง 

ต่้อเนื�องและจริังจัง รัวีมุถึืงเปิีดเผู้ย์ข่�วีสิ�รัข�อมุ้ลเกี�ย์วีกับี

สิินค��/บีริัก�รัอย่์�งครับีถื�วีน ไมุ่เปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลของล้กค��โดย์

ไมุ่ได�รัับีอนุญ�ต้จ�กล้กค��ก่อน เวี�นแต่้เป็ีนข�อมุ้ลที�ต้�อง 

เปิีดเผู้ย์ต้�มุบีทบัีงคับีของกฎหมุ�ย์ และไมุ่นำ�ข�อมุ้ลไปีใชำ�ใน

ท�งที�ไมุ่ถ้ืกต้�อง และให�คำ�แนะนำ� ปีรึักษี� เพื�อให�ล้กค��ได�รัับี

ควี�มุพึงพอใจอย์่�งสิ้งสิุด 

 ในปีี 2562 บริิษัทไม่ได�รัิบข้�อ่ริ�อ่งเรีิยนใด ๆ จ่ากล้กค้�า 

บริิษัทได�จั่ดให�มีการิสำาริวัจ่ค้วัามพ่งพอ่ใจ่ข้อ่งล้กค้�าที�เข้�าชม

งานแสดงสินค้�าไอ่ที “ค้อ่มมาร์ิต” ริะหว่ัางวัันที� 19-22 

ธัุ์นวัาค้ม 2562 โดยล้กค้�าส่วันใหญ่พ่งพอ่ใจ่ในการิเล่อ่กซ่ึ่�อ่

สินค้�าได�ทุกแบรินด์ มีโพริโมชันข้อ่งแถมและสามาริถซ่ึ่�อ่ข้อ่ง 

กลับไปีได�เลย

 •	 คู่ค้าและเจ้าหน่�:	บีริัษัีทมีุนโย์บี�ย์ก�รัดำ�เนินธุิรักิจ 

กับีค่้ค��ใด ๆ ต้�องไมุ่นำ�มุ�ซึี�งควี�มุเสืิ�อมุเสีิย์ต่้อชืำ�อเสีิย์งของ

บีริัษัีทหรืัอขัดต่้อกฎหมุ�ย์ใด ๆ รัวีมุถึืงก�รัหลีกเลี�ย์งก�รัซืี�อ

สิินค��ที�ค้่ค��ละเมุิดสิิทธิิมุนุษีย์ชำน หรัือละเมุิดทรััพย์์สิิน 

ท�งปัีญญ� ไมุ่นำ�ผู้ลง�นหรืัอข�อมุ้ลอันเป็ีนสิิทธิิของบุีคคล

ภ�ย์นอกนำ�มุ�ใชำ�ปีรัะโย์ชำน์ภ�ย์ในบีริัษัีท จะต้�องต้รัวีจสิอบี

ให�มัุ�นใจว่ี� จะไมุ่ละเมิุดทรััพย์์สิินท�งปัีญญ�ของผู้้�อื�น  

มีุก�รัคำ�นึงถึืงควี�มุเสิมุอภ�คในก�รัดำ�เนินธุิรักิจและ 

ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ร่ัวีมุกันกับีค่้ค�� ก�รัคัดเลือกค่้ค��ทำ�อย่์�ง

ยุ์ติ้ธิรัรัมุ โดย์มีุนโย์บี�ย์ก�รัคัดเลือกค่้ค��ที�ถืือปีฏิิบัีติ้ 

อย่์�งชัำดเจน ทั�งนี� บีริัษัีทถืือว่ี�ค่้ค��เป็ีนปัีจจัย์สิำ�คัญใน 

ก�รัร่ัวีมุสิรั��ง Value Chain ให�กับีล้กค�� ก�รัปีฏิิบัีติ้ต่้อเจ��หนี�

บีริัษัีทยึ์ดมัุ�นในก�รัดำ�เนินธุิรักิจอย่์�งมีุหลักก�รัและวิีนัย์  

เพื�อสิรั��งควี�มุเชำื�อถืือให�แก่เจ��หนี� โดย์บีริัษีัทยึ์ดมัุ�นใน

สัิญญ�หรืัอเงื�อนไขต่้�ง ๆ ที�ต้กลงกันไวี�อย่์�งเคร่ังครััด  

ห�กเกิดกรัณีที�ไมุ่สิ�มุ�รัถืปีฏิิบัีต้ิต้�มุเงื�อนไขที�ต้กลงกัน 

ไวี�ได� บีริัษัีทจะแจ�งให�เจ��หนี�ทรั�บีเพื�อร่ัวีมุกันพิจ�รัณ� 

ห�แนวีท�งแก�ไขปัีญห� 

 ในปีี 2562 บริิษัทจั่ดซ่ึ่�อ่สินค้�าและบริิการิตามริะเบียบ 

การิจั่ดซ่ึ่�อ่จั่ดจ่�าง โดยจั่ดให�มีการิเปีรีิยบเทียบริาค้า เพ่�อ่ให�

เกิดค้วัามเท่าเทียมกัน โปีร่ิงใส ตริวัจ่สอ่บได� และไม่ผู้้กข้าด

กับริายใดริายหน่�ง และฝ่่ายตริวัจ่สอ่บภิายในจ่ะทำาการิ 

ตริวัจ่สอ่บริะบบการิจั่ดซ่ึ่�อ่จั่ดจ่�างเป็ีนปีริะจ่ำาทุกปีี ไม่พบ

ปีริะเด็นอ่ะไริที�เป็ีนสาริะสำาคั้ญอั่นเป็ีนเหตุให�เช่�อ่ได�ว่ัา 

ริะบบการิปีฏิิบัติงานและริะบบการิค้วับคุ้มภิายในข้อ่ง 

บริิษัทข้าดปีริะสิทธิุ์ภิาพ และบริิษัทไม่เค้ยมีข้�อ่พิพาท 

หร่ิอ่จ่ดหมายริ�อ่งเรีิยนใด ๆ ที�เกี�ยวัข้�อ่งกับค่้้ค้�าและเจ่�าหนี� 

ข้อ่งบริษิัท

 •	 คู่แข่้ง: บีริัษัีทสินับีสินุนและส่ิงเสิริัมุนโย์บี�ย์ก�รั 

แข่งขันอย่์�งเสิรีัและเป็ีนธิรัรัมุ ไมุ่ผู้้กข�ด หรืัอกำ�หนดให� 

ค่้ค��ต้�องข�ย์สิินค��ของบีริัษัีทเท่�นั�น และไมุ่มีุนโย์บี�ย์ในก�รั

แข่งขันท�งก�รัค�� โดย์ใชำ�วิีธีิก�รัใด ๆ ให�ได�มุ�ซึี�งข�อมุ้ลของ

ค่้แข่งอย่์�งผิู้ดกฎหมุ�ย์ และขัดต่้อจริัย์ธิรัรัมุ 

 ในปีี 2562 บริษัิทย่ดหลักค้วัามเสมอ่ภิาค้ และไม่เค้ย

มขี้�อ่พพิาทหริอ่่จ่ดหมายริ�อ่งเริยีนใด ๆ  ที�เกี�ยวัข้�อ่งกบัค้้แ่ข้ง่

ทางการิค้�า 

 •	 สื่าธุาริณช้นและสัื่งคมื:	บีริัษัีทถืือเป็ีนส่ิวีนหนึ�งของ

สัิงคมุ ซึี�งต้�องรัับีผิู้ดชำอบีในก�รัช่ำวีย์เหลือสัิงคมุ สินับีสินุน
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กิจกรัรัมุสิ�ธิ�รัณปีรัะโย์ชำน์แก่ชำุมุชำนและท�องถิื�น รัวีมุทั�ง

สินับีสินุนให�พนักง�นร่ัวีมุง�นจิต้อ�สิ� ในง�นกิจกรัรัมุ 

เพื�อส่ิงเสิริัมุสัิงคมุ 

 ในปีี 2562 บริิษัทและพนักงานร่ิวัมงานจิ่ตอ่าสา  

งานปีริะกวัดภิาพวัาด “การิ์ดนี�เพ่�อ่น�อ่ง” ในการิช่วัยเหล่อ่

เด็กด�อ่ยโอ่กาส เด็กพิการิ ในการิแข่้งขั้นวัาดภิาพ ริะบายสี 

ต่อ่เน่�อ่งเป็ีนปีีที�  17 และร่ิวัมกิจ่กริริมงานวัันเด็กกับ 

หน่วัยงานต่าง  ๆ 

	 •	 ด้้านสิื่�งแวด้ล้อมื	ความืปีลอด้ภัยและอาช่้วอนามัืย:	

บีริัษัีทเชืำ�อมัุ�นว่ี� ควี�มุปีลอดภัย์และอ�ชีำวีอน�มัุย์ และ 

สิิ�งแวีดล�อมุเป็ีนควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีพื�นฐ�นของบีริัษัีท จึงกำ�หนด

นโย์บี�ย์ที�จะให�พนักง�นปีฏิิบัีติ้ง�นอย่์�งปีลอดภัย์และเป็ีน

ไปีต้�มุข�อกำ�หนดของกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�อง  

 ในปีี 2562 บริิษัทมีนโยบายเกี�ยวักับการิด้แลเร่ิ�อ่งค้วัาม

ปีลอ่ดภิัยและสุข้อ่นามัย โดยจ่ัดอ่บริมให�ค้วัามริ้�ในการิให�

ค้วัามช่วัยเหล่อ่เบ่�อ่งต�นกริณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุ่บัติเหตุ 

อั่ค้คี้ภัิย แผู่้นดินไหวั และการิปีฏิิบัติตนในกริณีเกิดโริค้ริะบาด

เพ่�อ่สุข้ภิาพอ่นามัยและค้วัามปีลอ่ดภัิยข้อ่งพนักงาน ตลอ่ดจ่น

การิด้แลริักษาสภิาพแวัดล�อ่มในการิทำางาน การิพ่นยา 

ฆ่าเช่�อ่โริค้ และกำาจั่ดสัตว์ัที�เป็ีนพาหะนำาโริค้ ในปีี 2562  

บริิษัทไม่มีอุ่บัติเหตุหร่ิอ่การิหยุดงานจ่ากการิเจ็่บป่ีวัย 

ในการิทำางาน 

 ด�านสิ�งแวัดล�อ่ม บริิษัทเข้�าร่ิวัมโค้ริงการิ Care the bear 

เป็ีนแบบอ่ย่างข้อ่งการิจั่ดงานอี่เวั�นท์ที�ช่วัยลดโลกริ�อ่นอ่ย่าง

เป็ีนร้ิปีธุ์ริริม โดยการิจั่ดงานค้รัิ�งนี�ได�มีการิริณริงค์้ให�ผู้้�เข้�าร่ิวัม

เดินทางมาโดยริถไฟฟ้า หร่ิอ่ริถสาธุ์าริณะเพ่�อ่ลดการิใช�

พลังงานจ่ากการิเดินทาง และใช�เทค้โนโลยีในการิลงทะเบียน

ผู่้านริะบบ QR Code เพ่�อ่ช่วัยลดปีริิมาณกริะดาษจ่าก 

การิลงทะเบียน งดใช�กล่อ่งโฟม ซ่ึ่�งถ่อ่เป็ีนการิช่วัยลดโลกริ�อ่น

 และภิาวัะเร่ิอ่นกริะจ่ก และ e-Brochure เพ่�อ่ช่วัยลดปีริิมาณ

กริะดาษจ่ากการิพิมพ์ใบปีลิวัโฆษณา และเข้�าร่ิวัมกิจ่กริริม 

mai Forum 2019 เป็ีนการิจั่ดทำาอี่เวันท์แบบลดโลกริ�อ่น 

ชดเชยค้าร์ิบอ่น ค่้อ่ ส่งเสริิมการิปีริะหยัดพลังงานในร้ิปีแบบ

ต่าง ๆ

 

หมวัดท่�  4  การ เ ปิด เผู้ยข้้อ ม้ล้แล้ะ 
ควัามโปร่งใสำ 
 1. บีริัษัีทให�ควี�มุสิำ�คัญต่้อก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลที�มีุควี�มุ

ถ้ืกต้�องครับีถื�วีนโปีร่ังใสิทั�วีถึืง และทันเวีล� อ�ทิ เป้ี�หมุ�ย์

รัะย์ะย์�วีของบีริัษัีท ลักษีณะก�รัปีรัะกอบีธุิรักิจ รั�ย์ก�รั

รัะหว่ี�งกัน ทั�งข�อมุ้ลท�งก�รัเงิน ผู้ลก�รัดำ�เนินง�นและข�อมุ้ล

อื�นที� เ กี�ย์วีข�อง เพื�อให� นักลงทุนและผู้้� ที� เ กี�ย์วีข�องได� 

ใชำ�ปีรัะกอบีก�รัต้ดัสินิใจลงทนุโดย์ผู้�่นชำอ่งท�งและสิื�อก�รั

เผู้ย์แพร่ัข�อมุ้ลต่้�ง ๆ ของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ 

และสิำ�นักคณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์

รัวีมุถึืงผู่้�นท�งเว็ีบีไซีต์้ของบีริัษัีท รั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี แบีบี 

แสิดงรั�ย์ก�รัข�อมุ้ลปีรัะจำ�ปีี (56-1) อีกทั�งอีเมุลในก�รัติ้ดต่้อ

กับีผู้้� รัับีผิู้ดชำอบีที�เกี�ย์วีข�องในก�รัติ้ดต่้อกับีนักลงทุน  

tarip@arip.co.th รัวีมุทั�งก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลทั�งภ�ษี�ไทย์และ

ภ�ษี�อังกฤษี 

 2. บีริัษัีทได�รั�ย์ง�นนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�คณะ

กรัรัมุก�รัได�ให�ควี�มุเห็นชำอบีไวี�โดย์สิรุัปี และรั�ย์ง�นผู้ลก�รั

ปีฏิิบัีติ้ต้�มุนโย์บี�ย์ผู่้�นช่ำองท�งต่้�ง ๆ เช่ำน รั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี 

และเว็ีบีไซีต์้ของบีริัษัีท 

 3. บีริัษัีทได�แสิดงรั�ย์ง�นควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีของคณะ 

กรัรัมุก�รัต่้อรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินควีบีค่้กับีรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบี

บัีญชีำไวี�ในแบีบีแสิดงรั�ย์ง�นข�อมุ้ลปีรัะจำ�ปีี 56-1 และ

รั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี (56-2) โดย์บีริัษัีทจัดส่ิงรั�ย์ง�นท�ง 

ก�รัเงินต่้อต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ และสิำ�นักง�น

คณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์ และต้ล�ดหลักทรััพย์์ ภ�ย์ใน

รัะย์ะเวีล�ที�กำ�หนด และไมุ่มีุรั�ย์ก�รัที�ทำ�ให�ผู้้�สิอบี 

บีัญชำีแสิดงควี�มุคิดเห็นอย์่�งมุีเงื�อนไข หรัืองบีก�รัเงิน 

ไมุ่ถ้ืกต้�อง หรืัอไมุ่แสิดงควี�มุเห็นต่้องบีก�รัเงิน 

 4. บีริัษัีทได�มีุก�รัเปิีดเผู้ย์รั�ย์ชืำ�อคณะกรัรัมุก�รัอิสิรัะ  

บีทบี�ทและหน��ที�ของคณะกรัรัมุก�รัและคณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบี ค่�ต้อบีแทน จำ�นวีนครัั�งของก�รัปีรัะชุำมุ จำ�นวีน

ครัั�งที�กรัรัมุก�รัแต่้ละท่�นเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รัในปีี

ที�ผู่้�นมุ� และปีรัะวัีติ้คณะกรัรัมุก�รัไวี�ในแบีบีแสิดงรั�ย์ง�น

ข�อมุ้ลปีรัะจำ�ปีี 56-1 และรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี (56-2) 

 5. บีริัษัีทจัดให�มีุผู้้�ที�รัับีผิู้ดชำอบีในก�รัให�ข�อมุ้ลสิ�รั 

สินเทศู และสืิ�อสิ�รักับีผู้้� ถืือหุ�น นักลงทุน ต้ลอดจน 

นักวิีเครั�ะห์หลักทรััพย์์ รัวีมุถึืงมีุก�รัพบีปีะให�ข�อมุ้ลดังกล่�วี

ต้�มุควี�มุเหมุ�ะสิมุ 

 6. บีรัิษีัทได�มีุก�รัรั�ย์ง�นก�รัถืือหลักทรััพย์์ของคณะ 

กรัรัมุก�รั ผู้้�บีรัิห�รั ผู้้�สิอบีบีัญชำี และผู้้�ที�เกี�ย์วีข�องกับีข�อมุล้

ก�รัเงิน เช่ำน ผู้้�จัดก�รัฝ่ึ�ย์บีญัชีำ และของค่้สิมุรัสิและบีตุ้รัที�

ย์ังไมุ่บีรัรัลุนิต้ิภ�วีะ ที�ถืือหลักทรััพย์์ในบีริัษัีท รัวีมุถึืง

รั�ย์ง�นก�รัมุสีิว่ีนได�สิว่ีนเสิยี์ในที�ปีรัะชำมุุคณะกรัรัมุก�รัใน

แต้่ละไต้รัมุ�สิ เพื�อให�ทรั�บีควี�มุเคลื�อนไหวีในก�รัถืือหุ�น

บีรัิษัีท และสิรุัปีก�รัเปีลี�ย์นแปีลงทั�งปีีนำ�เสินอในรั�ย์ง�น

ปีรัะจำ�ปีี



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)050

	 ริายงานการิถ่อคริองหลักทรัิพัย์ข้องกริริมืการิและผู้บริิหาริริะดั้บสูื่งริวมืคู่สื่มืริสื่	 และบุต์ริท่�ยังไม่ืบริริลุนิติ์ภาวะ

ตำาแหุ้น่งชื่่�อั-ส่ก้ล
จำำานวนหุ้้้นที�ถ่ือ
ณ 1 ม.ค. 2562

การเปลี�ยนแปลง จำำานวนหุ้้้นที�ถ่ือ
ณ 31 ธ์.ค. 2562(+) 

เพิ�มข้้�น
(-)

ล้ดล้ง

1.   น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน ์

2.   น�ย์มุินทรั์ อิงค์ธิเนศู 

3.   น�ย์บีุญเลิศู นรั�ไท 

4.   น�ย์ปีรัะย์้รั รััต้นไชำย์�นนท ์

5.   ดรั.วิีวีสิัน เต้ีย์วี ย์อง เพ็ง 

6.   น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั 

7.   น.อ.พญ.อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ 

8.   รัศู.ดรั.เรัณ� พงษี์เรัืองพันธิุ์

9.    น.สิ.พรัปีวีีณ์ สิหวีัฒนพงศ์ู

10.  น�ย์พรัชัำย์ จันทรัศูุภแสิง

11.  น�ย์ธินิต้ แกล�วีเดชำศูรั

12.  น�ย์วีิทย์� กิจชำ�ญไพบีล้ย์์

13.  น.สิ.นงลักษีณ์ ง�มุขำ�

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั 

กรัรัมุก�รั/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัิห�รั

กรัรัมุก�รั/ ผู้้�จัดก�รัใหญ่

กรัรัมุก�รั

กรัรัมุก�รั

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี/ 
ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/ กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล 

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี/ 
กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี/ 
กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/ กรัรัมุก�รับีรัรัษีัทภิบี�ล

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้อ.ฝึ่�ย์บีัญชำีและก�รัเงิน

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้อ.ฝึ่�ย์จัดง�นและสิื�อไอซีทีี

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้อ.ฝึ่�ย์สิื�อธิุรักิจ

กรัรัมุก�รับีรัิห�รั/ ผู้ชำ.ผู้อ.ฝ่ึ�ย์สิื�อธิุรักิจ

ผู้้�จัดก�รัฝึ่�ย์บีัญชำี
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 7. บีริัษัีทได�มีุก�รัแจกแจงโครังสิรั��งผู้้�ถืือหุ�นของบีริัษัีท 

และเปิีดเผู้ย์ก�รัถืือหุ�นของกรัรัมุก�รัและผู้้�บีริัห�รัให�ทรั�บี 

ก�รัถืือหุ�นอย่์�งชัำดเจน โดย์คณะกรัรัมุก�รัมีุควี�มุเข��ใจเรืั�อง

โครังสิรั��งควี�มุสัิมุพันธ์ิของผู้้�ถืือหุ�นที�อ�จมีุผู้ลกรัะทบีต่้อ 

อำ�น�จก�รัควีบีคุมุหรืัอก�รับีริัห�รัจัดก�รัของบีริัษัีท 

 8. บีริัษัีทมีุก�รัจ��งผู้้�สิอบีบัีญชีำที�มีุควี�มุเป็ีนอิสิรัะและ 

มีุคุณสิมุบัีติ้ที�ได�รัับีก�รัย์อมุรัับีเป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำ โดย์ผู้้�สิอบี

บัีญชีำดังกล่�วีเป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำที�ได�รัับีควี�มุเห็นชำอบีจ�ก

สิำ�นักง�น ก.ล.ต้. รัวีมุถึืงเปิีดเผู้ย์ค่�สิอบีบัีญชีำ ค่�บีริัก�รัอื�น ๆ

ที�จ่�ย์ให�กับีผู้้�สิอบีบัีญชีำหรืัอบีริัษัีทสิอบีบัีญชีำ 

 ในปีี 2562 บริิษัทมีการิเผู้ยแพร่ิทั�งข้�อ่ม้ลทางการิเงินและ

ข้�อ่ม้ลที�มิใช่การิเงินอ่ย่างโปีร่ิงใส และภิายในเวัลาตาม 

ข้�อ่กำาหนดข้อ่งตลาดหลักทรัิพย์แห่งปีริะเทศไทยผู่้านช่อ่งทาง 

ต่าง ๆ  ทั�งช่อ่งทางข้อ่งตลาดหลักทรัิพย์แห่งปีริะเทศไทย และ

เว็ับไซึ่ต์ข้อ่งบริิษัท http://www.aripplc.com และได� 

แสดงริายงานค้วัามรัิบผิู้ดชอ่บข้อ่งค้ณะกริริมการิต่อ่ริายงาน

ทางการิเงินค้วับค่้้กับริายงานข้อ่งผู้้�สอ่บบัญชีไวั�ในริายงาน 

ปีริะจ่ำาปีี ริวัมทั�งได�เปิีดเผู้ยข้�อ่ม้ลการิจ่่ายค่้าตอ่บแทน 

กริริมการิและผู้้�บริิหาริโดยละเอี่ยดทั�งร้ิปีแบบ ลักษณะ และ

จ่ำานวันเงินค่้าตอ่บแทนไวั�ในริายงานปีริะจ่ำาปีี และแบบ 56-1

บริิษัทได�นำาเสนอ่ที�ปีริะชุมผู้้�ถ่อ่หุ�นแต่งตั�ง บริิษัท สำานักงาน 

อ่วีัาย จ่ำากดั เปีน็ผู้้�สอ่บบญัชปีี ี2562 ซึ่่�งไมม่คี้วัามสมัพนัธุ์์

กับบริิษัทที�จ่ะก่อ่ให�เกิดข้�อ่จ่ำากัดข้อ่งค้วัามเป็ีนอิ่สริะ บริิษัท

จ่่ายค่้าตอ่บแทนจ่ากการิสอ่บบัญชี จ่ำานวันเงินริวัม 

1,170,000 บาท ไม่มีค่้าบริิการิอ่่�น บริิษัทไม่มีบริิษัทย่อ่ย  

จ่่งไม่มีผู้้�สอ่บบัญชีและค้่าสอ่บบัญชีบริษิัทย่อ่ย  

 กริริมการิ ผู้้�บริิหาริริะดับส้ง และผู้้�จั่ดการิฝ่่ายบัญชี ได�มี

การิแจ่�งการิเปีลี�ยนแปีลงข้�อ่ม้ลตามริายงานการิมีส่วันได�เสีย

ริายงานการิถ่อ่ค้ริอ่งหลักทรัิพย์ข้อ่งบริิษัทให�ที�ปีริะชุม 

ค้ณะกริริมการิริับทริาบทุกไตริมาส 

 ในปีี 2562 ไม่มีกริริมการิและผู้้�บริิหาริริะดับส้งซ่ึ่�อ่ข้าย

หลักทรัิพย์ข้อ่งบริิษัท จ่่งไม่มีการิแจ่�งซ่ึ่�อ่ข้ายล่วังหน�าต่อ่

เลข้านุการิบริิษัท
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ไมุ่น�อย์กว่ี� 30 วัีน โดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทเป็ีนผู้้�อนุมัุติ้ 

พรั�อมุส่ิงสิำ�เน�หนังสืิอล�ออกให�ต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่ง 

ปีรัะเทศูไทย์

 กรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน: วี�รัะดำ�รัง

ต้ำ�แหน่งครั�วีละ 3 ปีี กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ พ�นจ�กต้ำ�แหน่งต้�มุ

วี�รัะ อ�จได�รัับีก�รัแต่้งตั้�งเข��มุ�ใหมุ่ได� กรัณีกรัรัมุก�รั

ปีรัะสิงค์จะล�ออกก่อนครับีวี�รัะ จะต้�องแจ�งต้่อปีรัะธิ�น

กรัรัมุก�รัล่วีงหน��ไมุ่น�อย์กว่ี� 30 วัีน เพื�อให�คณะ 

กรัรัมุก�รับีริัษีัทพิจ�รัณ�แต่้งต้ั�งทดแทน 

 กรัรัมุก�รับีรัรัษีัทภิบี�ล: วี�รัะดำ�รังต้ำ�แหน่งครั�วีละ  

3 ปีี โดย์คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ จะพิจ�รัณ�คัดเลือก 

กรัรัมุก�รัจำ�นวีนหนึ�งของบีรัิษีัท และ/หรัือผู้้�ทรังคุณวีุฒิ 

เพื�อเสินอให�คณะกรัรัมุก�รัพิจ�รัณ�แต้่งต้ั�งเข��ดำ�รัง

ต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล ทั�งนี� กรัรัมุก�รัที�ครับี

กำ�หนดวี�รัะก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งดังกล่�วี มุีสิิทธิิกลับีเข�� 

ดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รัอีกวี�รัะหนึ�ง กรัณีกรัรัมุก�รั 

ปีรัะสิงค์จะล�ออกก่อนครับีวี�รัะ จะต้�องแจ�งต้่อปีรัะธิ�น

กรัรัมุก�รัลว่ีงหน��ไมุน่�อย์กวี�่ 30 วีนั เพื�อให�คณะกรัรัมุก�รั

พิจ�รัณ�แต้่งต้ั�งทดแทน 

    กรัณีต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รั และกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ว่ี�งลง 

เพรั�ะเหตุ้อื �น นอกจ�กถืึงครั�วีออกต้�มุวี�รัะให�คณะ

กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ เสินอบุีคคลที�มีุควี�มุเหมุ�ะสิมุและมีุ 

คุณสิมุบัีติ้ครับีถื�วีนให�คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทพิจ�รัณ�แต่้งตั้�ง

บุีคคลเข��รัับีต้ำ�แหน่งที�ว่ี�งลง โดย์บุีคคลที�ได�รัับีก�รัแต่้งตั้�ง 

จะอย่้์ในต้ำ�แหน่งได� เพีย์งเท่�วี�รัะที�ยั์งเหลืออย่้์ของกรัรัมุก�รั

ที�ต้นแทนเท่�นั�น กรัณีกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีว่ี�งลงจะต้�อง 

สิรัรัห�กรัรัมุก�รัทดแทนภ�ย์ใน 90 วัีน

การิด้ำาริงต์ำาแหน่งกริริมืการิในบริิษััทอ่�น

 กรัรัมุก�รับีริัษัีทสิ�มุ�รัถืดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รัใน 

บีริัษัีทจดทะเบีีย์นได� แต่้ทั�งนี�ในก�รัเป็ีนกรัรัมุก�รัดังกล่�วี 

ต้�องไมุ่เป็ีนอุปีสิรัรัคต่้อก�รัปีฏิิบัีติ้หน��ที�กรัรัมุก�รัของบีริัษัีท 

และไมุ่มีุควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์

 ในก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งของผู้้�จัดก�รัใหญ่ (Chief Executive 

Officer) บีริัษัีทกำ�หนดให�ไมุ่สิ�มุ�รัถืไปีดำ�รังต้ำ�แหน่ง 

กรัรัมุก�รัที�บีริัษัีทอื�น ย์กเวี�นบีริัษัีทย่์อย์ หรืัอบีริัษัีทอื�นที� 

คณะกรัรัมุก�รัพิจ�รัณ�อนุมัุติ้

โคริงสื่ร้ิางคณะกริริมืการิ

 ค ณ ะ ก รั รั มุ ก � รั ปี รั ะ ก อ บี ด� วี ย์ บุีค ค ล ที� มีุค วี � มุ 

หล�กหล�ย์ทั�งท�งด��น ทักษีะ ปีรัะสิบีก�รัณ์ ควี�มุร้ั�ควี�มุ 

สิ�มุ�รัถืเฉพ�ะด��นที�เป็ีนปีรัะโย์ชำน์กับีบีริัษัีท เพศู อ�ยุ์ และ

มุีกรัรัมุก�รับีรัิห�รัอย์่�งน�อย์ 1 ท่�น ที�มุีปีรัะสิบีก�รัณ์ใน

ธิุรั กิจหลักของบีริัษัีท โดย์คณะกรัรัมุก�รัจะเป็ีนผู้้� มีุ 

บีทบี�ทสิำ�คัญในก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์และภ�พรัวีมุ 

ขององค์กรั ต้ลอดจนมีุบีทบี�ทสิำ�คัญในก�รักำ�กับีด้แล  

ต้รัวีจสิอบี และปีรัะเมุินผู้ลก�รัดำ�เนินง�นของบีรัิษีัท 

 โครังสิรั��งคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รั 

อิสิรัะอย่์�งน�อย์ 1 ใน 3 ของจำ�นวีนกรัรัมุก�รัทั�งคณะ และมีุ

จำ�นวีนต้�องไมุ่น�อย์กว่ี� 3 ท่�น ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 

บีริัษัีทมีุกรัรัมุก�รัทั�งสิิ�นจำ�นวีน 8 ท่�น แบ่ีงเป็ีนกรัรัมุก�รั 

ที�เป็ีนฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�นวีน 2 ท่�น คิดเป็ีนรั�อย์ละ 25 และ 

กรัรัมุก�รัที�ไมุ่เป็ีนฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�นวีน 6 ท่�น คิดเป็ีนรั�อย์ละ 

75 ซึี�งรัวีมุกรัรัมุก�รัอิสิรัะจำ�นวีน 3 ท่�น คิดเป็ีนรั�อย์ละ 37.5 

มุ�กกว่ี� 1 ใน 3 ของคณะกรัรัมุก�รัทั�งคณะ 

 คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�แต่้งตั้�งคณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ 

จำ�นวีน 4 คณะ ได�แก่ คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี คณะ

กรัรัมุก�รับีริัห�รั คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ� 

ค่�ต้อบีแทน และคณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล เพื�อทำ�หน��ที�

พิจ�รัณ�กลั�นกรัองก�รัดำ�เนินง�นเฉพ�ะเรืั�องต่้�ง ๆ  ที�สิำ�คัญ

และช่ำวีย์ในก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัของบีริัษัีท (รั�ย์ละเอีย์ด 

ต้�มุโครังสิรั��งก�รัจัดก�รั)

วาริะการิด้ำาริงต์ำาแหน่ง

 คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท: ในก�รัปีรัะชุำมุสิ�มัุญผู้้�ถืือหุ�น

ปีรัะจำ�ปีีทุกครัั�ง กรัรัมุก�รัจะต้�องออกจ�กต้ำ�แหน่งอย่์�งน�อย์

จำ�นวีน 1 ใน 3 ของกรัรัมุก�รัทั�งหมุด ถื��จำ�นวีนกรัรัมุก�รั 

จะแบ่ีงออกให�เป็ีนสิ�มุส่ิวีนไมุ่ได�ให�ออกโดย์จำ�นวีนใกล�เคีย์ง

ที�สุิด ส่ิวีนปีีหลัง ๆ  ต่้อไปีให�กรัรัมุก�รัที�อย่้์ในต้ำ�แหน่งน�นที�สุิด

นั�นจะเป็ีนผู้้�ออกจ�กต้ำ�แหน่ง กรัรัมุก�รัที�ออกจ�กต้ำ�แหน่ง

ไปีนั�นอ�จจะถ้ืกเลือกเข��รัับีต้ำ�แหน่งอีกก็ได�

 กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี: วี�รัะดำ�รังต้ำ�แหน่งครั�วีละ 3 ปีี 

โดย์กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีที�พ�นจ�กต้ำ�แหน่งต้�มุวี�รัะ อ�จได�

รัับีก�รัแต่้งตั้�งใหมุ่อีกได�  ก�รัล�ออกของกรัรัมุก�รั 

ต้รัวีจสิอบีให�ยื์�นใบีล�ต่้อปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัษัีทล่วีงหน�� 

หมวัดท่� 5 ควัามรับผู้้ดชอบข้องคณะกรรมการ 



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)052

การิปีริะเมืินผลการิปีฏิิบัต์ิงานข้องคณะกริริมืการิ

 คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทจัดให�มีุก�รัปีรัะเมิุนผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้

หน��ที�ของคณะกรัรัมุก�รั และผู้้�จัดก�รัใหญ่เป็ีนปีรัะจำ�ทุกปีี

โดย์เลข�นุก�รับีริัษัีทจะจัดส่ิงแบีบีฟอร์ัมุก�รัปีรัะเมิุนที� 

ปีรัะกอบีไปีด�วีย์หลักเกณฑ์์ก�รัปีรัะเมิุนด��นต่้�ง ๆ ดังนี� 

โครังสิรั��ง คุณสิมุบัีติ้ บีทบี�ท หน��ที� ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี  

ก�รัเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุ และก�รัทำ�หน��ที�ของคณะกรัรัมุก�รั 

ควี�มุสัิมุพันธ์ิกับีฝ่ึ�ย์บีริัห�รั ก�รัพัฒน�ต้นเอง และก�รัพัฒน�

ผู้้�บีริัห�รัให�แก่กรัรัมุก�รัแต่้ละท่�น และรัวีบีรัวีมุแบีบีปีรัะเมิุน

เพื�อสิรุัปีผู้ลก�รัปีรัะเมิุน รัวีมุถึืงข�อเสินอแนะต่้�ง ๆ เพื�อ 

นำ�มุ�ใชำ�ในก�รัปีรัับีปีรุังก�รัทำ�ง�น เพื�อให�เกิดปีรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิด

ในก�รัดำ�เนินกิจก�รัของบีริัษัีท

 ในปีี 2562 บริิษัทได�จั่ดทำาแบบปีริะเมินตนเอ่งข้อ่ง 

ค้ณะกริริมการิริายค้ณะ ค้ณะกริริมการิชุดย่อ่ยแบบริายค้ณะ

กริริมการิและกริริมการิชุดย่อ่ยริายบุค้ค้ล และผู้้�จั่ดการิใหญ่

ให�แก่กริริมการิทุกท่านและทำาการิสรุิปีผู้ล การิปีริะเมินทั�งหมด

ริวัมถ่งข้�อ่เสนอ่แนะต่าง ๆ ที�ได�ริับจ่ากการิปีริะเมินผู้ลการิ

ปีฏิิบัติงานข้อ่งค้ณะกริริมการิ นำามาใช�ในการิปีรัิบปีรุิง 

ปีริะสิทธิุ์ผู้ลข้อ่งการิทำางานข้อ่งค้ณะกริริมการิ และ/ หร่ิอ่ 

ส่วันงานที�เกี�ยวัข้�อ่ง เพ่�อ่ให�เกิดปีริะโยชน์ส้งสุดในการิกำากับ

ด้แลกิจ่การิข้อ่งบริิษัทต่อ่ไปี โดยผู้ลการิปีริะเมินปีี 2562  

ข้อ่งค้ณะกริริมการิบริิษัทและค้ณะกริริมการิชุดย่อ่ยทุกชุด  

อ่ย่้ในริะดับ “ดีมากถ่งดีเยี�ยม” ผู้ลปีริะเมินกริริมการิ กริริมการิ

ชุดย่อ่ย และผู้้�จั่ดการิใหญ่ อ่ย่้ในริะดับ “ดีมากถ่งดีเยี�ยม”

การิพััฒนากริริมืการิและผู้บริิหาริ

 บีริัษัีทสินับีสินุนให�กรัรัมุก�รัและผู้้�บีริัห�รัเข��ร่ัวีมุ 

สัิมุมุน�หลักส้ิต้รัที�เป็ีนปีรัะโย์ชำน์ในก�รัปีฏิิบัีติ้หน��ที� ทั�งด��น

ก�รับีริัห�รัธิุรักิจ/ อุต้สิ�หกรัรัมุและเป็ีนก�รัเพิ�มุพ้นควี�มุร้ั�

ซึี�งกรัรัมุก�รัทุกท่�นได�เข��รัับีก�รัอบีรัมุหลักส้ิต้รัพื�นฐ�น 

ก�รัปีฏิบัิีต้หิน��ที�กรัรัมุก�รั (รั�ย์ละเอีย์ดในปีรัะวัีติ้กรัรัมุก�รั

หน�� 14-21)

หลักสูื่ต์ริท่�กริริมืการิบริิษััทและผู้บริิหาริเข้้าอบริมืในปีี	2562

ตำาแหุ้น่งชื่่�อั-ส่ก้ล หุ้ลักส้ตรที�อบรมปี 2562

1.   น�ย์บุีญเลิศู นรั�ไท

2.   น�ย์ปีรัะกอบี  วิีศิูษีฐ์กิจก�รั

3.   นอ.พญ. อิศูรัญ� สุิขเจริัญ

4.   รัศู.ดรั. เรัณ� พงษ์ีเรืัองพันธ์ุิ

5.   น.สิ.พรัปีวีีณ์ สิหวัีฒนพงศ์ู

 (อบีรัมุด��นบัีญชีำ 14 ชัำ�วีโมุง)

กรัรัมุก�รั/ ผู้้�จัดก�รัใหญ่/ 

กรัรัมุก�รับีริัห�รั

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบี/ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/

กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี/ 

กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ/ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี/ 

กรัรัมุก�รัสิรัรัห�ฯ/ กรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

กรัรัมุก�รับีริัห�รั/ ผู้อ.ฝ่ึ�ย์บัีญชีำและก�รัเงิน

- Director Accreditation Program (DAP)  

  รุ่ัน 161/2019

- Compensation Strategy

- DAAT Day 2019 (for Digital Agency)

-ควี�มุย์ั� งย์ืนของธุิรักิจในย์ุคดิจิทัล :  

  “ร้ั�ให�ไวี-ใชำ�ให�เป็ีน”

- Board of the Future, National Director   

  Conference 2019

- Director Accreditation Program (DAP)    

  รุ่ัน 159/2019

- ควี�มุยั์�งยื์นของธุิรักิจในยุ์คดิจิทัล: 

  “ร้ั�ให�ไวี-ใชำ�ให�เป็ีน”

- ก�รัแก�ไขข�อผิู้ดพล�ดท�งบัีญชีำ

- e-Tax invoice & Receipt 

  ก�รัจัดทำ� ก�รัส่ิงมุอบีและก�รัเก็บี

- ก�รับัีญชีำ เครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน
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 9. ด้แลให�มีุก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ล และรั�ย์ง�นสิ�รัสินเทศู 

ต้�มุรัะเบีีย์บีและข�อกำ�หนด

 10. ติ้ดต่้อและสืิ�อสิ�รักับีผู้้�ถืือหุ�นเพื�อให�ได�รัับีทรั�บี 

สิิทธิิต่้�ง ๆ ของผู้้�ถืือหุ�น และข่�วีสิ�รัของบีริัษัีท และเป็ีน 

สืิ�อกล�งรัะหว่ี�งผู้้�ถืือหุ�น กับีคณะกรัรัมุก�รัและผู้้�บีริัห�รั

 11.  ด้แลกิจกรัรัมุของคณะกรัรัมุก�รั

 12. จัดให�มีุก�รัปีรัะเมิุนผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของคณะ 

กรัรัมุก�รั และรั�ย์ง�นผู้ลก�รัปีรัะเมิุนต่้อคณะกรัรัมุก�รั

 13. ปีรัะสิ�นง�นรัะหว่ี�งคณะกรัรัมุก�รั และผู้้�บีริัห�รั

แผนสื่่บทอด้ต์ำาแหน่ง	(Succession	Plan)

 คณะกรัรัมุก�รักำ�หนดให�มีุแผู้นก�รัสืิบีทอดต้ำ�แหน่ง 

ของผู้้�บีริัห�รัส้ิงสุิด (ผู้้�จัดก�รัใหญ่) และผู้้�บีริัห�รัรัะดับีส้ิง 

ของบีริัษัีท เพื�อให�ผู้้�ลงทุน องค์กรั ต้ลอดจนพนักง�นวี�งใจ 

ได�ว่ี� ก�รัดำ�เนินง�นของบีรัิษีัทจะได�รัับีก�รัสิ�นต้่อ 

อย์่�งทันท่วีงที  ห�กต้ำ�แหน่งสิำ�คัญดังกล่�วีว่ี�งลง  

โดย์มุอบีหมุ�ย์ให� ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัทรััพย์�กรับุีคคลเป็ีน 

ผู้้�พิจ�รัณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์์ และแผู้นก�รัสิืบีทอด 

ต้ำ�แหน่งและให�มุีก�รัทบีทวีนแผู้นเป็ีนปีรัะจำ�ทุกปีี

การิกำากับดู้แลการิด้ำาเนินงานข้องบริิษััทย่อยและ

บริิษััทริ่วมื

  ในปีี 2562 บีรัิษีัทไมุ่มุีบีรัิษีัทย์่อย์ และบีรัิษีัทรั่วีมุ

 จึงไมุ่มุีก�รักำ�กับีด้แลก�รัดำ�เนินง�นสิ่วีนนี�

การิปีฐมืนิเทศกริริมืการิใหม่ื

 กรัรัมุก�รัที�ได� รัับีก�รัแต่้งตั้�งใหมุ่แต่้ละท่�นจะได� 

รัับีทรั�บีข�อมุ้ลของบีริัษัีท กฎรัะเบีีย์บี และข�อมุ้ลธุิรักิจของ 

บีริัษัีทที�เกี�ย์วีข�องอย่์�งเพีย์งพอก่อนปีฏิิบัีติ้หน��ที�

 ในปีี 2562 บริิษัทมีกริริมการิเข้�าใหม่ 2 ท่าน ค้ณะ

กริริมการิจั่ดให�มีการิปีฐมนิเทศกริริมการิ โดยให�ปีริะธุ์าน

กริริมการิบริิหาริ ผู้้�จั่ดการิใหญ่ และผู้้�บริิหาริแต่ละส่วันงาน

เข้�ามาชี�แจ่ง เพ่�อ่สริ�างค้วัามริ้�ค้วัามเข้�าใจ่ในธุ์ุริกิจ่และ

การิดำาเนินงานด�านต่าง ๆ ข้อ่งบริิษัท กฎริะเบียบ ข้�อ่บังคั้บ 

และนโยบายที�สำาคั้ญ เช่น จ่ริิยธุ์ริริมธุุ์ริกิจ่ นโยบายการิกำากับ

ด้แลกิจ่การิ นโยบายการิต่อ่ต�านทุจ่ริิตค้อ่ริ์ริัปีชัน ค้้่ม่อ่

กริริมการิ และกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวัข้�อ่งกับกฎหมาย เพ่�อ่

เตรีิยมค้วัามพริ�อ่มในการิปีฏิิบัติหน�าที�ข้อ่งกริริมการิ 

เลข้านุการิบริิษััท

 คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทได�มุีมุต้ิแต้่งต้ั�ง น�ย์ชำ�ญชำัย์ 

บีุณย์สิุรักุล เป็ีนเลข�นุก�รับีริัษัีท ต้�มุมุติ้ที�ปีรัะชุำมุ 

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทครัั�งที� 1/2556 เมืุ�อวัีนที� 26 กุมุภ�พันธ์ิ 

2556  โดย์มีุหน��ที�และควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีหลัก ดังนี�

 1. ให�ข�อแนะนำ�ด��นกฎหมุ�ย์ และกฎเกณฑ์์ต่้�ง ๆ ที�

เกี�ย์วีข�อง และข�อพึงปีฏิิบัีติ้ด��นก�รักำ�กับีด้แลในก�รั 

ดำ�เนินกิจกรัรัมุของคณะกรัรัมุก�รัให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์

 2. ส่ิงเสิริัมุควี�มุร้ั�ควี�มุเข��ใจเกี�ย์วีกับีก�รักำ�กับีด้แล 

กิจก�รั ให�ข�อมุ้ล และผู้ลักดันคณะกรัรัมุก�รัให�ปีฏิิบัีติ้ต้�มุ

 3. จัดเต้รีัย์มุรัะเบีีย์บีวี�รัะก�รัปีรัะชุำมุ เอกสิ�รัปีรัะกอบี

ก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น และก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รั

 4. จัดก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น และก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รั

ให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์ ข�อบัีงคับีบีริัษัีท และข�อพึงปีฏิิบัีติ้ที�ดี

 5. บีันทึกรั�ย์ง�นก�รัปีรัะชำุมุผู้้�ถืือหุ�นและก�รัปีรัะชำุมุ

คณะกรัรัมุก�รั รัวีมุทั�งติ้ดต้�มุให�มีุก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุมุติ้ที�ปีรัะชุำมุ

ผู้้�ถืือหุ�น และที�ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รั

 6. จัดทำ�และเก็บีรัักษี�ทะเบีีย์นกรัรัมุก�รัรั�ย์ง�น

ปีรัะจำ�ปีี หนังสิือนัดปีรัะชำุมุผู้้ �ถืือหุ �น หนังสิือนัดปีรัะชำุมุ

คณะกรัรัมุก�รั รั�ย์ง�นก�รัปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นและรั�ย์ง�นก�รั

ปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รั

 7. ดำ�เนินก�รัให�กรัรัมุก�รัและผู้้�บีริัห�รัจัดทำ�รั�ย์ง�น 

ก�รัมุีสิ่ วีนได� เสิี ย์ของต้นและผู้้� ที � เ กี� ย์วีข�องต้�มุที�

กฎหมุ�ย์กำ�หนด

 8. เก็บีรัักษี�รั�ย์ง�นก�รัมีุส่ิวีนได�เสีิย์ที�รั�ย์ง�นโดย์ 

กรัรัมุก�รัหรืัอผู้้�บีริัห�รั



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)054

 บีริัษัีทมีุควี�มุมุุ่งมัุ�นในก�รัต่้อต้��นก�รัทุจริัต้และคอร์ัรััปีชัำน 

โดย์ไมุ่ยิ์นย์อมุรัับีก�รัทุจริัต้และคอร์ัรััปีชัำนใด ๆ  ทั�งสิิ�น ทั�งนี� ได�

กำ�หนดให�บีริัษัีทรัวีมุถึืงบุีคคลที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัดำ�เนิน 

ธุิรักิจทุกหน่วีย์ง�น ปีฏิิบัีติ้ต้�มุนโย์บี�ย์ก�รัต่้อต้��นทุจริัต้ 

และคอร์ัรััปีชัำน โดย์ให�ควี�มุสิำ�คัญกับีควี�มุโปีร่ังใสิ และ 

คำ�นึงถึืงควี�มุซืี�อสัิต้ย์์สุิจริัต้ในก�รัติ้ดต่้อทำ�ธุิรักรัรัมุ เพื�อ 

หลีกเลี�ย์งก�รัดำ�เนินก�รัที�อ�จส่ิงผู้ลต่้อก�รักรัะทำ�ที�ไมุ่ 

เหมุ�ะสิมุ และขัดแย์�งต่้อหลักก�รับีริัห�รัจัดก�รัที�ดี รัวีมุทั�ง

ต่้อต้��นก�รัให�หรืัอก�รัรัับีสิินบีนต่้�ง ๆ  เพื�ออำ�นวีย์ควี�มุสิะดวีก

หรืัอผู้ลปีรัะโย์ชำน์ท�งธุิรักิจของบีริัษัีท และมีุก�รักำ�หนด 

บีทลงโทษีท�งวิีนัย์แก่ผู้้�ที�กรัะทำ�ควี�มุผิู้ดดังกล่�วี

นโยบายการิปีริะเมืินความืเส่ื่�ยง	

 บีริัษัีทกำ�หนดให�ฝ่ึ�ย์ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในได�ปีรัะเมิุน 

ควี�มุเสีิ�ย์งที�อ�จจะเกิดขึ�นโดย์ปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์งก�รัทุจริัต้

คอร์ัรััปีชัำนออกจ�กควี�มุเสีิ�ย์งด��นอื�น ๆ และรั�ย์ง�นควี�มุ 

เสีิ�ย์งต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทเพื�อห�แนวีท�งแก�ไข ปีรัับีปีรุัง

ต่้อไปี โดย์มีุคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีทำ�หน��ที�กำ�กับีด้แล 

ก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุนโย์บี�ย์ก�รัปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์ง และคณะ 

กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบียั์งได�มุอบีหมุ�ย์ให�ฝ่ึ�ย์ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน

กำ�หนดแผู้นก�รัเข��ต้รัวีจสิอบีรัะบีบีก�รัทำ�ง�นโดย์ 

เฉพ�ะรัะบีบีก�รัจัดซืี�อจัดจ��ง รัะบีบีก�รัรัับี-จ่�ย์เงินที� 

ต้�องต้รัวีจเป็ีนปีรัะจำ�ทุกปีีอย่์�งสิมุำ��เสิมุอ เพื�อติ้ดต้�มุ  

ปีรัะเมิุนผู้ลปีฏิิบัีติ้ง�นและก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในให�เกิด 

ปีรัะสิิทธิิผู้ลต้�มุรัะบีบีก�รับีริัห�รัควี�มุเสีิ�ย์งของบีริัษัีท

 ในปีี 2562 บริิษัทได�จั่ดอ่บริมให�ค้วัามร้ิ�แก่พนักงาน 

ทุกค้น และจ่ัดปีฐมนิเทศอ่บริมพนักงานใหม่ทุกเด่อ่น

เพ่�อ่รัิบทริาบริะเบียบ ข้�อ่บังคั้บ จ่ริิยธุ์ริริม นโยบายการิต่อ่ต�าน

ค้อ่ร์ิรัิปีชัน แนวัปีฏิิบัติการิทำางาน ริะเบียบการิจั่ดซ่ึ่�อ่จั่ดจ่�าง 

และสวััสดิการิต่าง ๆ ข้อ่งบริิษัท พริ�อ่มแนวัทางการิแจ่�ง 

เบาะแสและข้�อ่ริ�อ่งเรีิยน 

นโยบายการิแจ้งเบาะแสื่หริอ่ข้้อริ้องเริย่น	

(Whistle	Blowing	Policy)	

 บีริัษัีทเปิีดโอก�สิให�พนักง�น ผู้้�ถืือหุ�น และผู้้�มีุส่ิวีน 

ได�เสีิย์มีุช่ำองท�งก�รัรั�องเรีัย์น ก�รัแสิดงควี�มุเห็น และแจ�ง

เบี�ะแสิก�รักรัะทำ�ผิู้ดกฎหมุ�ย์ ฝ่ึ�ฝืึนกฏิรัะเบีีย์บีและ 

จริัย์ธิรัรัมุธุิรักิจ โดย์ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีทำ�หน��ที� 

เป็ีนผู้้�รัับีเรืั�องข�อรั�องเรีัย์นด��นก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัและ 

จริัย์ธิรัรัมุธุิรักิจของบีริัษัีท โดย์มีุขั�นต้อนก�รัดำ�เนินก�รั ดังนี� 

 1. การิแจ่�งเบาะแส: บีริัษัีทจัดให�มีุช่ำองท�งในก�รัแจ�ง 

เบี�ะแสิหรืัอข�อรั�องเรีัย์นในกรัณีที�สิงสัิย์ว่ี�จะมีุก�รัทำ�ผิู้ด 

กฎหมุ�ย์หรืัอพฤติ้กรัรัมุที�ส่ิอถึืงก�รัทุจริัต้หรืัอกรัะทำ�ผิู้ด 

จริัย์ธิรัรัมุธุิรักิจผู่้�นช่ำองท�ง ดังนี�

  1.1  ท�งไปีรัษีณีย์์:

       ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

       บีริัษัีท เออ�ร์ัไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน)

       99/16-20 ถืนนรััชำด�ภิเษีก แขวีงดินแดง

        เขต้ดินแดง กรุังเทพมุห�นครั 10400

  1.2  ท�ง e-mail:

       aripwhistleblow@arip.co.th

 2. กริะบวันการิดำาเนินการิเม่�อ่ได�ริับข้�อ่ริ�อ่งเริียน: 

  2.1 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีจะต้รัวีจสิอบีข�อ 

รั�องเรีัย์น พิจ�รัณ� และสิอบีสิวีนข�อเท็จจริัง 

  2.2 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีสิรุัปีผู้ลก�รัต้รัวีจสิอบี

ข�อรั�องเรัีย์นต้่อผู้้�จัดก�รัใหญ่ ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัิห�รั

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท และแจ�งผู้้�รั�องเรีัย์นต้�มุลำ�ดับี

  2.3 รั�ย์ง�นในกรัณีที�ผู้้�รั�องเรีัย์นเลือกที�จะไมุ่เปิีดเผู้ย์

ชืำ�อ ต้�องรัะบุีรั�ย์ละเอีย์ดข�อเท็จจริังหรืัอหลักฐ�นที�ชัำดเจน 

เพีย์งพอที�แสิดงให�เห็นว่ี�มีุเหตุ้อันควีรัเชืำ�อว่ี�มีุก�รักรัะทำ�ที�

เป็ีนก�รัฝ่ึ�ฝืึนกฎหมุ�ย์ กฎรัะเบีีย์บี ข�อบัีงคับีบีริัษัีท หรืัอ

จรัรัย์�บีรัรัณในก�รัดำ�เนินธุิรักิจของบีริัษัีทเกิดขึ�น

 3. มาตริการิคุ้�มค้ริอ่ง 

  เพื�อเป็ีนก�รัคุ�มุครัองสิิทธิิของผู้้�แจ�งเบี�ะแสิหรืัอข�อ 

รั�องเรีัย์น หรืัอผู้้�ที�ให�ควี�มุร่ัวีมุมืุอในก�รัต้รัวีจสิอบีข�อเท็จจริัง

 บีริัษัีทจะไมุ่เปิีดเผู้ย์ ชืำ�อ สิกุล ที�อย่้์ ภ�พ หรืัอข�อมุ้ลอื�นใดของ

ผู้้�แจ�งเบี�ะแสิและผู้้�ให�ข�อมุ้ล รัวีมุถึืงข�อมุ้ลเกี�ย์วีกับีเรืั�อง 

รั�องเรัีย์นจะถื้กเก็บีรัักษี�เปี็นควี�มุลับี ไมุ่เปีิดเผู้ย์ต้่อ 

ผู้้�ไมุ่เกี�ย์วีข�อง เวี�นแต่้ที�จำ�เป็ีนต้�องเปิีดเผู้ย์ต้�มุข�อกำ�หนด 

ของกฎหมุ�ย์  กรัณี เ ป็ีนพนักง�นบี ริั ษัีทจะได� รัับี 

ควี�มุคุ�มุครัองจ�กบีริัษัีท เช่ำน ไมุ่มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลง 

ต้ำ�แหน่งง�นลักษีณะง�นสิถื�นที�ทำ�ง�น พักง�น ข่มุข่้  

รับีกวีนก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น เลิกจ��ง หรืัอก�รัอื�นใดที�มีุลักษีณะ

เป็ีนก�รัปีฏิิบัีติ้อย่์�งไมุ่เป็ีนธิรัรัมุต่้อผู้้�นั�น มีุก�รักำ�หนด

มุ�ต้รัก�รัคุ�มุครัองในกรัณีที�ผู้้�นั�นเห็นว่ี�ต้นอ�จได�รัับีควี�มุ 

ไมุ่ปีลอดภัย์ หรืัออ�จเกิดควี�มุเดือดรั�อนเสีิย์ห�ย์    

นโยบายการต่อัต้านคอัร์รัปชื่ัน
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 ในปีี 2562 ไม่มีการิแจ่�งเบาะแสการิกริะทำาผิู้ดและ 

ข้�อ่ริ�อ่งเรีิยนใด ๆ จ่ากการิกริะทำาผิู้ดกฎหมาย หร่ิอ่จ่ริิยธุ์ริริม

ธุุ์ริกิจ่ การิค้อ่ร์ิรัิปีชัน หร่ิอ่พฤติกริริมที�อ่าจ่ส่อ่ถ่งการิทุจ่ริิต  

หร่ิอ่ปีริะพฤติมิชอ่บข้อ่งบุค้ลากริในอ่งค้์กริ ทั� งจ่าก

พนักงานและผู้้�มีส่วันได�เสียอ่่�น

 บริิษัทกำาหนดให�มีการิทบทวันนโยบายการิกำากับด้แล 

กิจ่การิเป็ีนปีริะจ่ำาทุกปีี โดยค้ณะกริริมการิบริริษัทภิิบาลได�มี

หลักการิ/แนวปีฏิิบัติ์ท่�ด่้ข้องต์ลาด้หลักทรัิพัย์ฯ คำาช่้�แจง

1 .  ปี รั ะ ธิ � น ค ณ ะ ก รั รั มุ ก � รั บี ริั ษัีท ค วี รั เ ป็ีน 

กรัรัมุก�รัอิสิรัะ

2 .  คณะกรัรัมุก�รับี ริัษัีทควีรักำ�หนดจำ�นวีน 

บีริัษัีทที�กรัรัมุก�รัแต่้ละคนไปีดำ�รังต้ำ�แหน่งไมุ่เกิน 5 

บีริัษัีท

3. คณะกรัรัมุก�รัควีรักำ�หนดให�กรัรัมุก�รัอิสิรัะ 

มีุวี�รัะก�รัดำ�รังต้ำ�แหน่งต่้อเนื�องไมุ่เกิน 9 ปีี

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�รัับีก�รัแต่้งตั้�งเป็ีนกรัรัมุก�รัผู้้�มีุ 

อำ�น�จลงน�มุผู้้กพันของบีรัิษีัท ข�อบีังคับีบีรัิษีัทข�อ 27  

กรัรัมุก�รัผู้้�มุีอำ�น�จลงน�มุผู้้กพัน ย์กเวี�นกรัรัมุก�รัอิสิรัะ 

อย์่�งไรัก็ต้�มุ เมุื�อพิจ�รัณ�คุณสิมุบัีติ้ในด��นอื�น ๆ แล�วี คณะ

กรัรัมุก�รัเห็นว่ี�ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีริัษัีทมีุคุณสิมุบัีติ้ต้รังต้�มุ

นิย์�มุกรัรัมุก�รัอิสิรัะ และสิ�มุ�รัถืให�ควี�มุเห็นได�อย่์�งอิสิรัะ

คณะกรัรัมุก�รัเห็นว่ี�กรัรัมุก�รัแต่้ละท่�นมีุเวีล�อย่์�งเพีย์งพอ 

สิำ�หรัับีก�รัเต้รีัย์มุตั้วีและเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทและ

คณะกรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์และสิ�มุ�รัถืปีฏิิบัีติ้หน��ที�ได�อย่์�งเต็้มุ

ควี�มุสิ�มุ�รัถื

คณะกรัรัมุก�รัพิจ�รัณ�แล�วีเชืำ�อมัุ�นว่ี� กรัรัมุก�รัอิสิรัะเป็ีนผู้้�มีุ 

ควี�มุร้ั�ควี�มุสิ�มุ�รัถื และมีุปีรัะสิบีก�รัณ์ในก�รัทำ�ง�นที�เป็ีน 

ปีรัะโย์ชำน์ต่้อธุิรักิจของบีริัษัีท มีุควี�มุเข��ใจธุิรักิจของบีริัษัีทเป็ีน

อย่์�งดี สิ�มุ�รัถืให�ควี�มุเห็นได�อย่์�งเป็ีนอิสิรัะและเป็ีนไปีต้�มุ 

หลักเกณฑ์์ที�เกี�ย์วีข�อง

การิทบทวันและปีรัิบปีรุิงให�สอ่ดค้ล�อ่งเหมาะกับหลักเกณฑ์์ 

Asean CG Scorecard เพ่�อ่นำามาปีฏิิบัติและปีริับใช�ตาม

ค้วัามเหมาะสม ทั�งนี� ค้ณะกริริมการิบริิษัทได�ทบทวัน และ

ปีริบัปีรุิงนโยบายกำากบัดแ้ลกิจ่การิ เม่�อ่วันัที� 11 พ.ย. 2562 

และยังมีบางส่วันที�บริิษัทได�เล่อ่กใช�แตกต่าง หริ่อ่ยังไม่

สามาริถปีฏิิบัติ ตามหลักการิ /แนวัปีฏิิบัติที� ดี ข้อ่ง

ตลาดหลักทริัพย์ มีดังนี�



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)056

  บริษัทต์ระหนักถึืงควัามสำำาคัญ 
ข้องการดำาเน้นธุัรก้จภายใต้์การกำากับ
ด้แล้ก้จการท่�ด่ แล้ะยึดหลั้กจริยธัรรม
ควับค่้กับการด้แล้รับผู้้ดชอบต่์อสัำงคม
แล้ะส้ำ� งแวัดล้้อม โดยคำา นึงถึืงผู้ล้
ประโยชน์ข้องผู้้้ม่ส่ำวันได้เส่ำยท่�เก่�ยวัข้้อง
ทุกฝ่่าย

ความูรับผิดำชื่อับต่อัส่ังคมู 
(CSR)

 บี รัิ ษีั ท จึ ง ไ ด� กำ� ห น ด น โ ย์ บี � ย์ ค วี � มุ รัั บี ผู้ิ ด ชำ อ บี 

ต้่อสิังคมุ ดังนี�

 1. ดำ�เนินธิุรักิจต้�มุหลักก�รักำ�กับีดแ้ลกิจก�รัที�ดี

 2. ปีรัะกอบีธิุรักิจด�วีย์ควี�มุเปี็นธิรัรัมุ ซีื�อสิัต้ย์์สิุจรัิต้

ไมุ่ดำ�เนินก�รัใด ๆ  ที �มุีลักษีณะเปี็นก�รัละเมุิดทรััพย์์สิิน

ท�งปัีญญ�หรัือลิขสิิทธิิ�

 3. ปีฏิิบีัต้ิต้่อแรังง�นอย์่�งเปี็นธิรัรัมุ และเค�รัพสิิทธิิ

มุนุษีย์ชำน เพื�อสิรั��งคุณภ�พชีำวิีต้ที�ดีให�พนักง�น

 4. มีุควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีต่้อผู้้�บีริัโภค โดย์ก�รัคัดเลือก

ผู้ลิต้ภัณฑ์์ที �ปีลอดภัย์สิำ�หรัับีผู้้ �บีรัิ โภค และก�รัให�

บีรัิก�รัที �ดีมีุคุณภ�พ เพื�อต้อบีสินองควี�มุต้�องก�รั และสิรั��ง

ควี�มุพึงพอใจส้ิงสุิดให�กับีล้กค��

 5. ร่ัวีมุพัฒน�ชุำมุชำนและสัิงคมุ สินับีสินุนให�มีุก�รัดำ�เนิน

กิจกรัรัมุเพื�อสิ�ธิ�รัณปีรัะโย์ชำน์

 6. รัักษี�สิิ�งแวีดล�อมุ ลดก�รัใชำ�ทรััพย์�กรัอย่์�งสิิ�นเปีลือง

 เพื�อรัักษี�ทรััพย์�กรัธิรัรัมุชำ�ติ้

 ทั�งนี� บีริัษัีทมีุก�รัสืิ�อสิ�รันโย์บี�ย์ด��นควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีต่้อ

สัิงคมุให�พนักง�นผู่้�นก�รัสืิ�อสิ�รัภ�ย์ในองค์กรั เช่ำน  

ก�รัปีฐมุนิเทศูพนักง�นใหมุ่ บีอร์ัดปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ หรืัอก�รัแจ�ง

ผู่้�นท�งอีเมุล เพื�อสิรั��งควี�มุร้ั�และควี�มุเข��ใจในหน��ที� 

ของต้นเองในก�รัรัับีผิู้ดชำอบีต่้อสัิงคมุและส่ิวีนรัวีมุ

 จ�กนโย์บี�ย์ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีต่้อสัิงคมุ บีริัษัีทได�กำ�หนด 

แนวีท�งก�รัดำ�เนินกิจกรัรัมุ โดย์สิรุัปีสิ�รัะสิำ�คัญ ดังนี�

1.	 การิกำากับดู้แลกิจการิท่�ด้่

 บีรัิษีัทได�ดำ�เนินง�นต้�มุนโย์บี�ย์ก�รัดำ�เนินธิุรักิจ 

ด�วีย์ควี�มุสิุจรัิต้ โปีร่ังใสิเป็ีนธิรัรัมุ และสิ�มุ�รัถืต้รัวีจสิอบี

ได� โดย์คำ�นึงถืึงควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีต่้อผู้้�มุีสิ่วีนได�เสิีย์

2.	การิปีริะกอบธุุริกิจด้้วยความืเปี็นธุริริมื

 บีริัษัีทดำ�เนินธุิรักิจภ�ย์ใต้�กติ้ก�ก�รัแข่งขันที�สุิจริัต้  

เปี็นธิรัรัมุ ไมุ่ขัดต้่อกฎหมุ�ย์ใด ๆ  และไมุ่ละเมุิดทรััพย์์สิิน
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ท�งปัีญญ� โดย์ก�รันำ�ผู้ลง�นหรืัอข�อมุ้ลอันเป็ีนสิิทธิิของ 

บุีคคลภ�ย์นอกที�ได�รัับีมุ� หรืัอที�จะนำ�มุ�ใชำ�ภ�ย์ในบีริัษัีท  

จะต้�องต้รัวีจสิอบีเพื�อให�มัุ�นใจว่ี�จะไมุ่ละเมิุดทรััพย์์สิินท�ง

ปัีญญ�ของผู้้�อื �น รัวีมุทั�งรัณรังค์และสิรั��งจิต้สิำ�นึกให�

พนักง�นปีฏิบิีัต้ติ้�มุ พ.รั.บี. ลิขสิิทธิิ� พ.ศู. 2537 โดย์จัดทำ�

นโย์บี�ย์ ‘กำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รัใชำ�เครืั�องคอมุพิวีเต้อร์ั และ

รัะบีบีเครืัอข่�ย์ของบีริัษัีท’ ในก�รัใชำ�ง�นคอมุพิวีเต้อร์ัของ

บีริัษัีทจะต้�องใชำ�ซีอฟต์้แวีร์ัที�ได�รัับีอนุญ�ต้จ�กเจ��ของ 

ลิขสิิทธิิ� และเฉพ�ะที�ได�รัับีอนุญ�ต้ให�ใชำ�ง�นจ�กบีริัษัีทเท่�นั�น

3 . 	 ก า ริ ปีฏิิ บั ต์ิ ต่์ อ แ ริ ง ง า นอย่ า ง เ ปี็ น ธุ ริ ริ มื 

และเคาริพัสิื่ทธุิมืนุษัยช้น

  บีริัษัีทดำ�เนินธุิรักิจภ�ย์ใต้�กฎหมุ�ย์แรังง�นอย่์�ง 

เคร่ังครััด และมีุรัะเบีีย์บีก�รับีริัห�รัง�นบุีคคลที�ส่ิงเสิริัมุสิิทธิิ

และสินับีสินุนก�รัพัฒน� เพื�อควี�มุก��วีหน��ของพนักง�น 

ทุกรัะดับีด�วีย์ควี�มุเสิมุอภ�คและเปี็นธิรัรัมุ ไมุ่มุีก�รัเลือก

ปีฏิิบัีติ้ บีริัษัีทส่ิงเสิริัมุหลักสิิทธิิมุนุษีย์ชำน รัับีฟังควี�มุคิดเห็น

ข�อเสินอแนะ และให�สิิทธิิเสิรีัภ�พในก�รัรัวีมุกลุ่มุของพนักง�น

บีรัิษีัทไมุ่มุีนโย์บี�ย์ก�รัจ��งแรังง�นเด็กและแรังง�น

ผิู้ดกฎหมุ�ย์โดย์เด็ดข�ด นอกจ�กนี� บีริัษัีทยั์งจัดกิจกรัรัมุ 

เพื�อพัฒน�และสิรั��งแรังจ้งใจให�พนักง�น เช่ำน

 - ก�รัส่ิงพนักง�นเข��รัับีก�รัอบีรัมุทั�งหลักส้ิต้รัภ�ย์ใน

และภ�ย์นอกต้�มุต้ำ�แหน่งหน��ที� เพื�อพัฒน�ควี�มุร้ั�และ

ศัูกย์ภ�พของพนักง�น และนำ�มุ�ใชำ�ปีรัะโย์ชำน์ในก�รัทำ�ง�น

 - จัดให�มีุก�รัต้รัวีจสุิขภ�พปีรัะจำ�ปีี และให�สิิทธิิพนักง�น

นำ�บุีคคลในครัอบีครััวีเข��รัับีก�รัต้รัวีจสุิขภ�พในรั�ค�พิเศูษี

 (อัต้รั�เท่�กับีบีริัษัีทจ่�ย์ให�พนักง�น)

 -  จัดปีรัะชุำมุปีรัะจำ�ปีีให�คณะกรัรัมุก�รับีริัห�รั ผู้้�บีริัห�รั 

รัะดับีสิ้งพบีพนักง�น เพื�อชำี�แจงนโย์บี�ย์และทิศูท�งของ

องค์กรั   
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 - มุอบีของที�รัะลึกต้�มุอ�ยุ์ง�นให�กับีพนักง�นที�ทำ�ง�น 

ครับี 10 ปีี 20 ปีี และ 25 ปีี

 - จัดให�มีุสิวัีสิดิก�รัและสิิทธิิปีรัะโย์ชำน์ต่้�ง ๆ เช่ำน ปีรัะกัน

สุิขภ�พกลุ่มุ (ปีรัะกอบีด�วีย์ ปีรัะกันชีำวิีต้ อุบัีติ้เหตุ้ และสุิขภ�พ) 

กองทุนปีรัะกันสัิงคมุ กองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชีำพ เงินช่ำวีย์เหลือง�น

แต่้งง�น เงินช่ำวีย์เหลือง�นศูพ ค่�ของเยี์�ย์มุไข� เยี์�ย์มุคลอด 

และโบีนัสิ (Performance bonus) เป็ีนต้�น

 - ส่ิงเสิริัมุให�พนักง�นมีุกิจกรัรัมุบีำ�เพ็ญปีรัะโย์ชำน์ หรืัอ

ทำ�ควี�มุดีเพื�อสัิงคมุต้�มุโอก�สิ

 - ส่ิงเสิริัมุควี�มุปีลอดภัย์ในก�รัทำ�ง�น จัดให�มีุก�รั 

ซี�อมุหนีไฟและดับีเพลิงเป็ีนปีรัะจำ�อย่์�งต่้อเนื�องทุกปีี รัวีมุทั�ง

ก�รัจัดสิถื�นที�ทำ�ง�น รัะบีบีโครังสิรั��งพื�นฐ�น อุปีกรัณ์ควี�มุ

ปีลอดภัย์ให�เพีย์งพอ 

 - ส่ิงเสิริัมุควี�มุสิ�มัุคคี เช่ำน จัดให�พนักง�นมีุกิจกรัรัมุง�น

ส่ิงท��ย์ปีีเก่�ต้�อนรัับีปีีใหมุ่ และให�พนักง�นทุกแผู้นก 

ร่ัวีมุกันทำ�กิจกรัรัมุเพื�อสิรั��งควี�มุสิ�มัุคคีและร้ั�จักเพื�อนร่ัวีมุง�น 

4.	ความืริับผิด้ช้อบต์่อผูบ้ริิโภค

 บีริัษัีทให�ควี�มุสิำ�คัญต่้อมุ�ต้รัฐ�นสิินค��และบีริัก�รั 

ของบีริัษัีท  เช่ำน นิต้ย์สิ�รัของบีริัษัีท นอกจ�กบีทควี�มุที�ดีแล�วี

 บีริัษัีทยั์งคัดเลือกผู้ลิต้ภัณฑ์์ที�ปีลอดภัย์สิำ�หรัับีผู้้�บีริัโภค โดย์

ก�รัใชำ�หมึุก Soy Ink ในก�รัตี้พิมุพ์เท่�นั�น  สิำ�หรัับีง�นบีริัก�รั 

บีริัษัีทมุุ่งมัุ�นในก�รัสิรั��งควี�มุพึงพอใจให�กับีล้กค��ด�วีย์ 

ควี�มุซืี�อสัิต้ย์์และเป็ีนธิรัรัมุ

5.	การิริ่วมืพััฒนาชุ้มืช้นและสื่ังคมื

 บีริัษัีทส่ิงเสิริัมุให�พนักง�นมีุจิต้อ�สิ�ร่ัวีมุกัน ให�ควี�มุร้ั� 

ท�งด��นเทคโนโลยี์สิ�รัสินเทศูแก่นักเรีัย์น นักศึูกษี� และ 

ในก�รัจัดอบีรัมุก�รัซี�อมุหนีไฟปีรัะจำ�ปีี บีริัษัีทเปิีดโอก�สิให�

ชุำมุชำนรัอบีข��งและผู้้�สินใจสิ�มุ�รัถืเข��ร่ัวีมุรัับีฟังก�รัอบีรัมุ ได�

จัดให�มีุสิถื�นที�เก็บีขย์ะมิุดชิำด ทำ�ควี�มุสิะอ�ดอย่้์เสิมุอมิุให�

มีุกลิ�นรับีกวีนหรืัอเป็ีนแหล่งเพ�ะเชืำ�อโรัค เพื�อชุำมุชำนน่�อย่้์ 

ปีรั�ศูจ�กมุลพิษี
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6.	การิจัด้การิสื่ิ�งแวด้ล้อมื

 บีริัษัีทต้รัะหนักถึืงควี�มุสิำ�คัญของคุณภ�พสิิ�งแวีดล�อมุ 

เรั�สิ�มุ�รัถืรั่วีมุเปี็นหนึ�งในก�รัด้แลสิิ�งแวีดล�อมุโลก  

โดย์เรัิ�มุที�ตั้วีเรั�เอง ครัอบีครััวี องค์กรั และสัิงคมุโดย์รัอบี  

จึงได�รัณรังค์และให�ควี�มุรั้�แก่พนักง�นในองค์กรัผู้่�นท�ง

อีเมุล บีอรั์ดปีรัะชำ�สัิมุพันธ์ิ และที�ปีรัะชุำมุรัวีมุ ให�พนักง�น

ได�ต้รัะหนักถึืงควี�มุสิำ�คัญและแนวีท�งในก�รัจัดก�รั 

สิิ�งแวีดล�อมุ ดังนี� 

 6.1 ด��นทรััพย์�กรัพลังง�น ลดก�รัใชำ�ทรััพย์�กรัอย์่�ง

สิิ�นเปีลือง เช่ำน ใชำ�เครืั�องปีรัับีอ�ก�ศูปีรัะหยั์ดไฟเบีอร์ั 5  

เปีลี�ย์นใชำ�หลอดไฟฟ้� LED ทั�งในและนอกอ�ค�รั รัณรังค์ 

ลดก�รัใชำ�ลิฟท์ ปีิดไฟเมุื�อไมุ่ใชำ�

 6.2 ก�รัลดขย์ะ ด�วีย์แนวีคิด 3R

 - Reduce ลดก�รัใชำ� (คิดก่อนใชำ�) เชำ่น ก�รัแก�ไขง�น

บีนหน��จอไมุใ่ชำบ่ีนกรัะด�ษี ก�รัใชำ�อเีมุลรัับี - สิง่ข�อมุ้ล Soft 

file ทั�งในและนอกองค์กรั หมุุนเวีีย์นเอกสิ�รัแทนก�รัทำ�

สิำ�เน�เฉพ�ะสิำ�หรัับีทุกคน เมืุ�อต้�องพิมุพ์ง�นให�ทำ�สิำ�เน�ทั�ง

สิองด��น รัณรังค์และสินับีสินุนก�รัใชำ�ถุืงผู้��เพื�อลดก�รัใชำ� 

ถุืงพล�สิติ้กทั�งในองค์กรัและชีำวิีต้ปีรัะจำ�วัีน

 - Reuse นำ�กลับีมุ�ใชำ�ซีำ�� โดย์ก�รันำ�วีัสิดุสิิ�นเปีลือง

มุ�ใชำ�ซีำ�� เช่ำน กรัะด�ษีใชำ� 2 หน�� หรืัอนำ�มุ�ทำ�เป็ีนกรัะด�ษีโน�ต้

ถ่ื�นไฟฉ�ย์ใชำ�แบีบีชำ�ร์ัต้ได� 

 - Recycle นำ�กลับีมุ�ใชำ�ใหมุ่ รัณรังค์ให�มีุก�รัคัดแย์ก

ขย์ะมุ้ลฝึอย์แต่้ละปีรัะเภทที�สิ�มุ�รัถืนำ�กลับีมุ�ใชำ�ใหมุ่  

หมุุนเวีีย์นกลับีเข��ส่้ิกรัะบีวีนก�รัผู้ลิต้ของแต่้ละปีรัะเภทได� 

เช่ำน กรัะด�ษีที�ใชำ� 2 หน�� ขวีดแก�วี พล�สิติ้ก โลหะ 

7.	 ความืรัิบผิด้ช้อบต์่อสื่ังคมืด้้านอ่�น

 - สินับีสินุนโครังก�รั ‘ก�ร์ัดนี�เพื�อน�อง’ ของมุ้ลนิธิิ 

สิรั��งเสิรัิมุไทย์ ซีึ�งเปี็นโครังก�รัที�เปีิดโอก�สิให�เด็กที�มีุ 

ควี�มุบีกพรัอ่งท�งร่ั�งก�ย์และเดก็ด�อย์โอก�สิได�ถ่ื�ย์ทอด

จนิต้น�ก�รัผู่้�นดนิสิอไมุ� ปีล�ย์พ้กั่น และหมุกึสิ ีในปีี 2562 

เด็ก ๆ  ได�แสิดงควี�มุสิ�มุ�รัถืในก�รัวี�ดภ�พภ�ย์ใต้�หัวีข�อ

 ‘ดินแดนในฝึัน’ นอกจ�กนี� พนักง�นของบีรัิษัีทได�รั่วีมุเปี็น

อ�สิ�สิมุัครัด้แลเด็ก ๆ ในโครังก�รันี� และภ�พวี�ดที� 

ชำนะเลิศูจะนำ�มุ�ผู้ลิต้เปี็นก�รั์ดอวีย์พรัปีีใหมุ่ เพื�อสิรั��ง

กำ�ลังใจให�เด็กเกิดควี�มุภ�คภ้มิุใจและร้ั�จักคุณค่�ของ

ต้นเอง

 - มุอบีทุนก�รัศึูกษี�ให�กับีมุห�วิีทย์�ลัย์หอก�รัค��ไทย์ 

เพื�อสินับีสินุนง�นด��นวีิชำ�ก�รัและด��นก�รัศึูกษี�

 - พนักง�น รั่วีมุใจวีิ�งก�รักุศูล เพื�อชำ่วีย์ผู้้�ป่ีวีย์โรัคมุะเรั็ง

เต้��นมุ ในง�น ‘12 สิิงห� ฮ�ล์ฟ มุ�รั�ธิอน กรัุงเทพฯ 2019’ 

ณ ศู้นย์์ก�รัปีรัะชำุมุแห่งชำ�ติ้สิิรัิกิต้ิ� 



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)060

 บีรัษิีทัให�ควี�มุสิำ�คญัต้อ่ก�รัจดัให�มุรีัะบีบีก�รัควีบีคมุุ

ภ�ย์ในที�เพีย์งพอและเหมุ�ะสิมุ เพื�อมุุ่งให�ก�รัดำ�เนินกิจก�รั

ต่้�ง ๆ ของบีริัษัีทเป็ีนไปีอย่์�งมีุปีรัะสิิทธิิภ�พและก่อให�เกิด

ปีรัะสิิทธิิผู้ล บีริัษัีทจัดให�มีุรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในที�ครัอบีคลุมุ

ทุกด��น ทั�งท�งด��นก�รัเงิน ก�รัดำ�เนินง�น ก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น 

ก�รับีรัิห�รับีุคล�กรั ก�รับีรัิห�รัง�นทั�วีไปี ก�รับีรัิห�รั

รัะบีบีสิ�รัสินเทศู ต้ลอดจนดำ�เนินก�รัเพื�อให�รัะบีบีบัีญชีำ 

และรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินมีุควี�มุถ้ืกต้�องเชืำ�อถืือได� เป็ีนไปีต้�มุ

ข�อบัีงคับีที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัดำ�เนินธิุรักิจของบีรัิษีัท 

   โดย์สิรุัปีรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในของบีริัษัีทแบ่ีงเป็ีน 

หัวีข�อ ดังนี�

1.	 สื่ภาพัแวด้ล้อมืการิควบคุมื

 บีรัิษีัทมุีสิภ�พแวีดล�อมุที� เอื� ออำ�นวีย์ให� รัะบีบี 

ก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในมีุควี�มุเหมุ�ะสิมุ เพีย์งพอและ 

มุีปีรัะสิิทธิิภ�พ ได�แก่

 • บีริัษีัทได�จัดโครังสิรั��งขององค์กรัและสิ�ย์ง�น 

บีังคับีบีัญชำ�ให�มุีควี�มุชำัดเจนและเหมุ�ะสิมุ มุีก�รัมุอบี

อำ�น�จหน��ที�ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีเป็ีนล�ย์ลักษีณ์อักษีรั เพื�อ 

ให�พนักง�นทุกคนทรั�บีและต้รัะหนักถืึงบีทบี�ท อำ�น�จ 

หน��ที� และควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีของต้น

 • บีริัษีัทกำ�หนดนโย์บี�ย์และขั�นต้อนก�รัปีฏิิบีัติ้ง�น

ในรัะบีบีง�นต้่�ง ๆ ไวี�เปี็นล�ย์ลักษีณ์อักษีรั

 • บีรัิษีัทได�ให�ควี�มุสิำ�คัญต้่อควี�มุซีื�อสิัต้ย์์และ 

จริัย์ธิรัรัมุในก�รัดำ�เนนิธุิรักิจ โดย์กำ�หนดเปีน็นโย์บี�ย์และ

รัะเบีีย์บีปีฏิิบีัต้ิอย์่�งเปี็นล�ย์ลักษีณ์อักษีรั โดย์แย์กเปี็น 

จรัิย์ธิรัรัมุท�งธิุรักิจของบีรัิษีัท จรัรัย์�บีรัรัณของผู้้�บีริัห�รั 

และจรัรัย์�บีรัรัณของพนักง�น

 • บีริัษีัทมุีข�อกำ�หนดห��มุฝ่ึ�ย์บีริัห�รัและพนักง�น 

ปีฏิิบัีต้ิต้นในลักษีณะที�อ�จก่อให�เกิดควี�มุขัดแย์�งท�ง 

ผู้ลปีรัะโย์ชำน์กับีกิจก�รั รัวีมุทั�งบีทลงโทษีห�กมีุก�รัฝ่ึ�ฝืึน

ไวี� ในรัะเบีีย์บีข�อบีังคับีก�รัทำ�ง�น นอกจ�กนี�ย์ั ง

กำ�หนดนโย์บี�ย์ Whistle Blowing รัับีเรัื�องรั�องเรีัย์น 

เกี�ย์วีกบัีก�รัทจุรัติ้ต้�่ง ๆ  เพื�อให�ก�รัปีฏิบิีตั้งิ�นของพนกัง�น

และ ผู้้� บี ริัห�รัมุีควี�มุโปี ร่ั ง ใสิ  ซีื� อสิั ต้ย์์  ย์ุ ติ้ ธิ รั รัมุ  

และรัับีผิู้ดชำอบี

2.	การิปีริะเมืินความืเสื่่�ยง

 บีริัษัีทมีุก�รัปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์งทั�งภ�ย์ในและภ�ย์นอก  

ที�มุีผู้ลกรัะทบีต่้อก�รัดำ�เนินธิุรักิจของบีริัษีัท วีิเครั�ะห์และ

กำ�หนดมุ�ต้รัก�รัจัดก�รัควี�มุเสิี�ย์ง และได�มุีก�รัสืิ�อสิ�รั 

ให�พนักง�นที�เกี�ย์วีข�องได�ทรั�บี  

3.	กิจกริริมืการิควบคุมื

 บีรัิษีัทได�กำ�หนดนโย์บี�ย์และวีิธิีปีฏิิบีัต้ิง�น เพื�อเปี็น

แนวีท�งในก�รัปีฏิิบีัต้ิ ง�น โดย์มุุ่ งหมุ�ย์ให�บีรัรัลุ 

เปี้�หมุ�ย์ต้�มุที�ฝ่ึ�ย์บีริัห�รักำ�หนดไวี� กิจกรัรัมุเพื�อ 

ก�รัควีบีคุมุจะชีำ�ให�ผู้้�ปีฏิิบัีติ้ง�นเห็นควี�มุเสีิ�ย์งที�อ�จเกิดขึ�น

ในก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น เพื�อให�เกิดควี�มุรัะมัุดรัะวัีง และสิ�มุ�รัถื

ปีฏิบิีัต้ิง�นให�สิำ�เรั็จต้�มุวีัต้ถืุปีรัะสิงค์ เชำ่น

 •  ด��นก�รัเงินก�รับัีญชีำ บีริัษัีทมีุก�รัควีบีคุมุภ�ย์ใน 

เกี�ย์วีกับีก�รัเก็บีเงิน รัักษี�เงิน ก�รัรัับีจ่�ย์ เงินฝึ�กธิน�ค�รั 

และเงินยื์มุทดรัอง เพื�อให�เป็ีนไปีต้�มุรัะเบีีย์บีที�กำ�หนด มีุก�รั

บัีนทึกบัีญชีำครับีถื�วีนถ้ืกต้�องและสิมุำ��เสิมุอ

 •  ด��นก�รัจดัซีื�อสินิค��และบีรักิ�รั บีรัษิีทัมุขี�อกำ�หนด

และขั�นต้อนก�รัปีฏิบิีตั้งิ�นด��นก�รัจดัซีื�อ เพื�อเปีน็แนวีท�ง

ปีฏิิบัีต้ิในก�รัจัดซีื�อซึี�งได�กำ�หนดหน��ที�ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีใน

ขั�นต้อนก�รัปีฏิบัิีต้กิ�รัจัดซีื�อไวี�อย่์�งชำดัเจน เชำน่ อำ�น�จก�รั

อนมุุติั้ ก�รักำ�หนดควี�มุต้�องก�รัสินิค��และบีรักิ�รั และก�รั

ต้รัวีจรัับี

 •  บีริัษัีทกำ�หนดให�ใชำ�ดัชำนีวัีดผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น (KPIs) 

กับีพนักง�นทั�งองค์กรั ภ�ย์ใต้�หลักก�รัของ Balance  

Scorecard

 •  บีริัษัีทมีุก�รักำ�หนดขอบีเขต้ อำ�น�จ หน��ที� และ 

วีงเงินอำ�น�จอนุมัุติ้ในแต่้ละรัะดับีไวี�เป็ีนล�ย์ลักษีณ์อักษีรั

 •  บีริัษัีทมีุก�รักำ�หนดแผู้นรัองรัับีเหตุ้ก�รัณ์ฉุกเฉิน 

(Business Continuity Plan : BCP) เพื�อเต้รัีย์มุพรั�อมุกรัณี

รัะบีบีสิ�รัสินเทศูขัดข�อง

 

การควบค้มูภายใน
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4.	สื่าริสื่นเทศและการิสื่่�อสื่าริ

 บีริัษัีทมีุรัะบีบีสิ�รัสินเทศูที�เกี�ย์วีเนื�องกับีก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น 

ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน และก�รัดำ�เนินง�น ก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุ

นโย์บี�ย์ และรัะเบีีย์บีปีฏิิบัีติ้ มีุก�รัจัดทำ�ข�อมุ้ลที�สิำ�คัญต่้�ง ๆ 

อย่์�งเพีย์งพอที�จะใชำ�ในก�รัตั้ดสิินใจ รัวีมุทั�งข�อมุ้ล 

สิ�รัสินเทศูที�ได�จ�กภ�ย์นอกองค์กรั มีุก�รัสืิ�อสิ�รัไปียั์ง 

ผู้้�บีริัห�รัและผู้้�ใชำ�ภ�ย์ในองค์กรั ในร้ัปีแบีบีที�ช่ำวีย์ให�ผู้้�รัับี 

สิ�รัสินเทศูปีฏิิบัีติ้หน��ที�ต้�มุควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีได�อย่์�ง 

มีุปีรัะสิิทธิิภ�พ

5.	การิต์ิด้ต์ามืและปีริะเมืินผล

 บีริัษัีทจัดตั้�งหน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน เพื�อทำ�หน��ที�

ต้รัวีจสิอบี ปีรัะเมิุนผู้ลก�รัควีบีคุมุภ�ย์ใน กำ�กับีด้แล เพื�อให�

เกิดควี�มุมัุ�นใจว่ี�ก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นในด��นต่้�ง ๆ  และกิจกรัรัมุ

ท�งก�รัเงินที�สิำ�คัญของบีริัษัีทได�ดำ�เนินต้�มุแนวีท�งที�

กำ�หนด โดย์ท�งหน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในจะมีุก�รัจัดทำ�

แผู้นก�รัต้รัวีจสิอบีปีรัะจำ�ปีี รัวีมุทั�งดำ�เนินก�รัต้รัวีจสิอบีต้�มุ

แผู้นง�นนั�น และเพื�อให�หน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในมีุควี�มุ

เป็ีนอิสิรัะ สิ�มุ�รัถืทำ�หน��ที�ต้รัวีจสิอบีได�อย์่�งเต็้มุที�  

คณะกรัรัมุก�รับีริัษีัทจึงกำ�หนดให�หน่วีย์ง�นต้รัวีจสิอบี

ภ�ย์ในมุีหน��ที�รั�ย์ง�นผู้ลโดย์ต้รังต้่อคณะกรัรัมุก�รั 

ต้รัวีจสิอบี 

 ในปีี 2562 ค้ณะกริริมการิตริวัจ่สอ่บรัิบทริาบริายงาน 

การิตริวัจ่สอ่บภิายใน และข้�อ่เสนอ่แนะจ่ากการิตริวัจ่สอ่บ 

ข้อ่งผู้้�ตริวัจ่สอ่บภิายใน และมีค้วัามเห็นว่ัาข้�อ่ตริวัจ่พบ 

ส่วันใหญ่ไม่มีนัยสำา คั้ญและให� ผู้้�ตริวัจ่สอ่บภิายใน 

ติดตามการิดำาเนินการิต่อ่ข้�อ่ตริวัจ่พบและให�ริายงาน 

ต่อ่ค้ณะกริริมการิตริวัจ่สอ่บในค้ริั�งถัดไปี

 ค้ณะกริริมการิบริิษัทมีค้วัามเห็นว่ัา ในสภิาพปัีจ่จุ่บัน 

บริิษัทมีริะบบการิค้วับคุ้มภิายในที�เพียงพอ่และสอ่ดค้ล�อ่ง 

กับแบบปีริะเมินการิค้วับคุ้มภิายในข้อ่งสำานักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย์และตลาดหลักทรัิพย์  

แต่เพ่�อ่ให�การิค้วับคุ้มภิายในมีค้วัามสมบ้ริณ์มากยิ�งข่้�น 

บริิษัทได�ดำาเนินการิจั่ดทำาแผู้นการิสริริหาผู้้� ส่บทอ่ด 

ตำาแหน่ง (Succession Plan) ที �สำาค้ัญ อ่ีกทั �งบริิษัทมี

ริะบบการิค้วับคุ้มภิายในสำาหรัิบเร่ิ�อ่งการิทำาธุุ์ริกริริมกับ 

ผู้้�ถ่อ่หุ�นริายใหญ่ กริริมการิ ผู้้�บริิหาริ หร่ิอ่ผู้้�ที�เกี�ยวัข้�อ่งกับ

บุค้ค้ลดังกล่าวัอ่ย่างเพียงพอ่ ริวัมทั�งมีริะบบการิติดตาม

ค้วับคุ้ม ด้แลการิดำาเนินงานที�จ่ะสามาริถป้ีอ่งกันทรัิพย์สิน 

ข้อ่งบริิษัทอั่นเกิดจ่ากการิที�ผู้้�บริิหาริหร่ิอ่พนักงานนำาไปีใช� 

โดยมิชอ่บหร่ิอ่โดยไม่มีอ่ำานาจ่
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 รั�ย์ชืำ�อของกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน ลักษีณะควี�มุสัิมุพันธ์ิ 

ข�อมุ้ลรั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกัน รัวีมุถึืงนโย์บี�ย์ในก�รักำ�หนดรั�ค� 

ต้�มุปีรัะเภทของรั�ย์ก�รัค�� ได�ถ้ืกเปิีดเผู้ย์ไวี�ในหมุ�ย์เหตุ้ 

ปีรัะกอบีงบีก�รัเงินปีรัะจำ�ปีี สิิ�นสุิดวัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562  

ภ�ย์ใต้�หมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบีงบีก�รัเงิน ข�อ 6 รั�ย์ก�รัธุิรักิจกับี 

กิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน โดย์บีริัษัีทได�ดำ�เนินก�รัต้�มุนโย์บี�ย์ ดังนี�

1. ควัามจำาเป็นแล้ะควัามสำมเหต์ุสำมผู้ล้ข้อง 
รายการระหว่ัางกัน
 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�พิจ�รัณ�ข�อมุ้ลที�เกี�ย์วีข�อง 

กันกับีรั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกัน และมีุควี�มุเห็นว่ี� ก�รัทำ�รั�ย์ก�รั

รัะหว่ี�งกันเป็ีนควี�มุจำ�เป็ีน และมีุควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ลของ 

ก�รัทำ�รั�ย์ก�รั เพื�อก่อให�เกิดปีรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิดของบีริัษัีท ถืือว่ี�

เป็ีนไปีต้�มุลักษีณะก�รัปีรัะกอบีธุิรักิจทั�วีไปี และเป็ีนรั�ย์ก�รั

ที�เกิดขึ�นต้�มุรั�ค�ต้ล�ดหรืัอรั�ค�ยุ์ติ้ธิรัรัมุ และไมุ่มีุควี�มุ

แต้กต่้�งจ�กก�รัข�ย์หรืัอซืี�อกับีบุีคคลภ�ย์นอกอื�น

2. ขั้�นต์อนการอนุมัต้์การทำารายการระหว่ัางกัน 

 บีริัษัีทมีุก�รักำ�หนดมุ�ต้รัก�รัในก�รัเข��ทำ�รั�ย์ก�รั 

รัะหว่ี�งกันของบีริัษัีทและบุีคคลที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�งว่ี�  

รายการระหุ้ว่างกัน
ผู้้�บีริัห�รัและผู้้�มีุส่ิวีนได�เสีิย์จะไมุ่สิ�มุ�รัถืเข��มุ�มีุส่ิวีนร่ัวีมุใน

ก�รัอนุมัุติ้รั�ย์ก�รัดังกล่�วี  โดย์บีริัษัีทจะจัดให�คณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบีเป็ีนผู้้�ให�ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีควี�มุจำ�เป็ีนของก�รั 

เข��ทำ�รั�ย์ก�รั ควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ล และควี�มุเหมุ�ะสิมุ 

ด��นรั�ค�ของรั�ย์ก�รันั�น โดย์จะมีุก�รักำ�หนดเงื�อนไขต่้�ง ๆ

ให�เป็ีนไปีต้�มุลักษีณะก�รัดำ�เนินก�รัท�งก�รัค��ปีกติ้ใน 

รั�ค�ต้ล�ด ซึี�งสิ�มุ�รัถืเปีรีัย์บีเทีย์บีได�กับีรั�ค�ที�เกิดขึ�นกับี 

บุีคคลภ�ย์นอก ในกรัณีที�คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีไมุ่มีุ 

ควี�มุชำำ�น�ญในก�รัพิจ�รัณ�รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันที�อ�จ 

เกิดขึ�น บีริัษัีทจะให�ผู้้�เชีำ�ย์วีชำ�ญอิสิรัะหรืัอผู้้�สิอบีบัีญชีำของ 

บีริัษัีทเป็ีนผู้้�ให�ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีรั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันดังกล่�วี

เพื�อนำ�ไปีใชำ�ปีรัะกอบีก�รัตั้ดสิินใจของคณะกรัรัมุก�รัหรืัอ 

ผู้้�ถืือหุ�นต้�มุแต่้กรัณี 

 นอกจ�กนี� คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทจะต้�องด้แลให�บีริัษัีท 

ปีฏิิบัีติ้เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์ว่ี�ด�วีย์หลักทรััพย์์และต้ล�ด 

หลักทรััพย์์ และข�อบัีงคับี ปีรัะก�ศู คำ�สัิ�ง หรืัอข�อกำ�หนด 

ของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ รัวีมุถึืงก�รัปีฏิิบัีติ้ 

ต้�มุข�อกำ�หนดเกี�ย์วีกับีก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลก�รัทำ�รั�ย์ก�รัที� 

เกี�ย์วีโย์งกัน และก�รัได�มุ�หรืัอจำ�หน่�ย์ทรััพย์์สิินที�สิำ�คัญ 

ของบีริัษัีทหรืัอบีริัษัีทร่ัวีมุต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำที�กำ�หนด 

โดย์สิภ�วิีชำ�ชีำพบัีญชีำ
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 บีริัษัีทอ�จมีุก�รัทำ�รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันกับีบีริัษัีท 

รั่วีมุในอน�คต้อย่์�งต้่อเนื�อง ซีึ�งเปี็นไปีต้�มุลักษีณะก�รัทำ�

ธุิรักิจก�รัค��ทั�วีไปี และมีุเงื�อนไขเป็ีนไปีต้�มุธุิรักิจก�รัค��ปีกติ้ 

สิ�มุ�รัถือ��งอิงได�กับีเงื�อนไขท�งธุิรักิจปีรัะเภทเดีย์วีกันกับี 

ที�บีริัษัีทกรัะทำ�กับีบุีคคลภ�ย์นอก โดย์รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันที�

จะเกิดขึ�นนั�นเป็ีนไปีเพื�อควี�มุจำ�เป็ีนในก�รัดำ�เนินธุิรักิจ 

ภ�ย์ในกลุ่มุบีริัษัีท โดย์มีุก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์ด��นรั�ค� 

รัะหว่ี�งกันอย่์�งชัำดเจน มีุควี�มุเป็ีนธิรัรัมุและสิอดคล�องกับี

รั�ค�ต้ล�ด พรั�อมุทั�งมีุคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีเข��มุ� 

พิจ�รัณ�และสิอบีท�นก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุหลักเกณฑ์์และให� 

ควี�มุเห็นถืึงควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ลของรั�ย์ก�รัที�เกิดขึ�นทุก

ไต้รัมุ�สิ

นโยบายหร่อแนวัโน้มการทำารายการระหว่ัางกันในอนาคต์

นโยบายเก่�ยวักับควัามขั้ดแย้งทางผู้ล้ประโยชน์

 สิำ�หรัับีรั�ย์ก�รัรัะหวี่�งกันที�มุิได�เปี็นไปีต้�มุธิุรักิจ 

ปีกติ้ที�อ�จเกิดขึ�นในอน�คต้ บีริัษัีทจะจัดให�มีุคณะกรัรัมุก�รั

ต้รัวีจสิอบีเข��มุ�สิอบีท�นก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุหลักเกณฑ์์ และ 

แสิดงเหตุ้ผู้ลในก�รัทำ�รั�ย์ก�รัดังกล่�วีก่อนที�บีริัษัีทจะเข�� 

ทำ�รั�ย์ก�รันั�น อย่์�งไรัก็ต้�มุ รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันที�อ�จ 

ก่อให�เกิดควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ที�อ�จเกิดขึ�นในอน�คต้

คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทจะต้�องปีฏิิบัีติ้ให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์ 

ว่ี�ด�วีย์หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ และข�อบัีงคับี 

ปีรัะก�ศู คำ�สัิ�ง หรืัอข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่ง 

ปีรัะเทศูไทย์ รัวีมุทั�งก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุข�อกำ�หนดเกี�ย์วีกับีก�รั 

เปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลก�รัทำ�รั�ย์ก�รัเกี�ย์วีโย์งและก�รัได�มุ�หรืัอ 

จำ�หน่�ย์ไปีซึี�งทรััพย์์สิินของบีริัษัีทและบีริัษัีทร่ัวีมุ ต้ลอดจนก�รั

ปีฏิิบัีติ้ต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำที�กำ�หนดโดย์สิภ�วิีชำ�ชีำพบัีญชีำ 

 บีริัษัีทมีุก�รักำ�หนดมุ�ต้รัก�รัป้ีองกันควี�มุขัดแย์�งท�ง 

ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ที�อ�จเกิดขึ�น จ�กก�รัทำ�รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกัน 

ของบีริัษัีทและบุีคคลที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�งว่ี�ผู้้�บีริัห�รัและ 

ผู้้�มีุส่ิวีนได�เสีิย์จะไมุ่สิ�มุ�รัถืเข��มุ�มีุส่ิวีนในก�รัอนุมัุติ้รั�ย์ก�รั

ดังกล่�วี โดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทจะต้�องด้แลให�บีริัษัีทปีฏิิบัีติ้

ให�เป็ีนไปีต้�มุกฎหมุ�ย์ว่ี�ด�วีย์หลักทรััพย์์และต้ล�ด 

หลักทรััพย์์ และข�อบัีงคับี ปีรัะก�ศู คำ�สัิ�ง หรืัอข�อกำ�หนดของ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ รัวีมุต้ลอดถึืงก�รัปีฏิิบัีติ้ 

ต้�มุข�อกำ�หนดเกี�ย์วีกับีก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลก�รัทำ�รั�ย์ก�รัที� 

เกี�ย์วีโย์งกัน และก�รัได�มุ�หรืัอจำ�หน่�ย์ไปีซึี�งทรััพย์์สิินที� 

สิำ�คัญของบีริัษัีท รัวีมุทั�งปีฏิิบัีติ้ต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำที� 

กำ�หนดโดย์สิภ�วิีชำ�ชีำพบัีญชีำโดย์เคร่ังครััด 

 นอกจ�กนี� บีริัษัีทจัดให�คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี หรืัอ 

ผู้้�สิอบีบัีญชีำ หรืัอผู้้�เชีำ�ย์วีชำ�ญอิสิรัะแล�วีแต่้กรัณี พิจ�รัณ� 

ต้รัวีจสิอบีและให�ควี�มุเห็นเกี�ย์วีกับีควี�มุเหมุ�ะสิมุของรั�ค�

และควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ลของก�รัทำ�รั�ย์ก�รั และจะทำ�ก�รั 

เปิีดเผู้ย์รั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งกันดังกล่�วีไวี�ในหมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบี

งบีก�รัเงินที�ได�รัับีก�รัต้รัวีจสิอบีหรืัอสิอบีท�นโดย์ผู้้�สิอบีบัีญชีำ

ของบีริัษัีท แบีบีแสิดงรั�ย์ง�นข�อมุ้ลปีรัะจำ�ปีี 56-1 และ

รั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี (56-2)



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)064
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 คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�ต้รัะหนักถึืงควี�มุสิำ�คัญของก�รั

ป้ีองกันก�รันำ�ข�อมุ้ลภ�ย์ในของบีริัษัีทไปีใชำ�เพื�อปีรัะโย์ชำน์ 

ส่ิวีนต้นเป็ีนอย่์�งยิ์�ง จึงมีุก�รักำ�หนดนโย์บี�ย์ให�มีุก�รัเก็บีรัักษี�

ข�อมุ้ลซึี�งยั์งมิุได�เปิีดเผู้ย์ต่้อสิ�ธิ�รัณชำนไวี�เป็ีนควี�มุลับี ดังนี�

 1. ห��มุมุิให�กรัรัมุก�รั ผู้้�บีรัิห�รั พนักง�นและล้กจ��ง

ของบีริัษัีทนำ�ควี�มุลับี และ/หรืัอข�อมุ้ลภ�ย์ในของบีริัษัีทไปี 

เปิีดเผู้ย์หรืัอแสิวีงห�ผู้ลปีรัะโย์ชำน์แก่ต้นเอง หรืัอเพื�อปีรัะโย์ชำน์

แก่บุีคคลอื�นใดไมุ่ว่ี�โดย์ท�งต้รังหรืัอท�งอ�อมุ และไมุ่ว่ี� 

จะได�รัับีผู้ลปีรัะโย์ชำน์ต้อบีแทนหรืัอไมุ่ก็ต้�มุ

 2. ห��มุมิุให�กรัรัมุก�รั (รัวีมุถึืงค่้สิมุรัสิและบุีต้รัที�ยั์ง 

ไ มุ่บีรัรัลุนิ ติ้ภ�วีะ)  ผู้้�บี ริัห�รั  (รัวีมุถึืง ค่้สิมุรัสิและ 

บุีต้รัที�ยั์งไมุ่บีรัรัลุนิติ้ภ�วีะ) พนักง�น และล้กจ��งของบีริัษัีท 

ใชำ�ข�อ มุ้ลภ�ย์ในของบีริัษัีทที� มีุหรืัออ�จมีุผู้ลกรัะทบี 

ต้่อก�รัเปีลี�ย์นแปีลงรั�ค�ของหลักทรััพย์์ของบีรัิษีัท ซี ึ �งย์ ัง

มุิได�เปีิดเผู้ย์ต่้อสิ�ธิ�รัณชำน เพื�อทำ�ก�รัซีื�อ ข�ย์ เสินอซืี�อ 

เสินอข�ย์ หรืัอชัำกชำวีนให�บุีคคลอื�นซืี�อ ข�ย์ เสินอซืี�อหรืัอเสินอ

ข�ย์หลักทรััพย์์ของบีริัษัีทไมุ่ว่ี�ท�งต้รังหรืัอท�งอ�อมุ ก่อนที�

ข�อมุ้ลนั�นจะได�มีุก�รัเปิีดเผู้ย์ต่้อสิ�ธิ�รัณชำน ไมุ่ว่ี�ก�รักรัะทำ� 

ดังกล�่วีจะกรัะทำ�เพื�อปีรัะโย์ชำน์ต้อ่ต้นเองหรัอืผู้้�อื�น หรัอืเพื�อ

ให�ผู้้�อื�นกรัะทำ�ก�รัดังกล่�วีโดย์ต้นได�รัับีปีรัะโย์ชำน์ต้อบีแทน

ผู้้�ใดฝึ่�ฝึืนจะถื้กลงโทษีต้�มุมุ�ต้รัก�รัท�งวิีนัย์ของบีริัษัีท

และต้�มุที�กฎหมุ�ย์กำ�หนด

การกำากับดำูแลการใชื่้ข้้อัมููลภายใน
 3. บีริัษีัทได�ดำ�เนินก�รัแจ�งให�ผู้้�บีริัห�รัเข��ใจและ 

รัับีทรั�บีถืึงภ�รัะหน��ที�ในก�รัรั�ย์ง�นก�รัถืือครัอง 

หลักทรััพย์์ในบีริัษีัทของต้นเอง ค้่สิมุรัสิ และบีุต้รัที�ย์ัง 

ไมุ่บีรัรัลุนิต้ิภ�วีะ ต้ลอดจนก�รัรั�ย์ง�นก�รัเปีลี�ย์นแปีลง

ก�รัถืือครัองหลักทรััพย์์ต่้อสิำ�นักง�นคณะกรัรัมุก�รักำ�กับี

หลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ ต้�มุมุ�ต้รั� 59 และ 

บีทกำ�หนดโทษีต้�มุพรัะรั�ชำบีัญญัต้ิหลักทรััพย์์และ

ต้ล�ดหลักทรััพย์์ พ.ศู. 2535

 4. บีรัิษัีทได�แจ�งให�กรัรัมุก�รั ผู้้�บีรัิห�รั พนักง�น และ

ล้กจ��งของบีรัิษีัททรั�บีเกี�ย์วีกับีข�อกำ�หนดข��งต้�น รัวีมุทั�ง

ก�รัห��มุซีื�อข�ย์หลักทรััพย์์ของบีรัิษีัทในชำ่วีงรัะย์ะเวีล� 

1 เดอืน กอ่นก�รัเปีดิเผู้ย์งบีก�รัเงนิให�แกส่ิ�ธิ�รัณชำนทรั�บี

  5. บีริัษีัทได�กำ�หนด ก�รักำ�กับีด้แลก�รัใชำ�ข�อมุ้ล

ภ�ย์ใน เป็ีนหัวีข�อหนึ�งของจริัย์ธิรัรัมุที�พนักง�นพึงย์ึดถืือ

ปีฏิิบัีต้ิ โดย์มิุให�พนักง�นแสิวีงห�ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ให�ต้นเอง

และผู้้�ที�เกี�ย์วีข�อง จ�กต้ำ�แหน่งหน��ที�ก�รัง�นและข�อมุ้ล 

อันเปี็นควี�มุลับีของบีรัิษัีท

 ทั�งนี� ห�กพบีวี่�บีุคคลข��งต้�นได�นำ�ข�อมุ้ลภ�ย์ในของ

บีรัิษีัทไปีใชำ�เพื �อปีรัะโย์ชำน์สิ่วีนต้น บีรัิษีัทถืือวี่�บีุคคล

ดงักล�่วีมุคีวี�มุผู้ดิท�งวีนิยั์อย่์�งรั��ย์แรัง และจะถืก้ลงโทษี

ต้�มุข�อบีังคับีพนักง�นของบีริัษีัทต้่อไปี

 ในปีี 2562 บริษิัทไม่พบริายงานว่ัา กริริมการิ ผู้้�บริิหาริ

 พนักงาน หริ่อ่ล้กจ่�างข้อ่งบริิษัทมีการิซึ่่�อ่ข้ายหลักทริัพย์ 

โดยการิใช�ข้�อ่ม้ลภิายใน
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เปีรีัย์บีเทีย์บีงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงิน ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2560 ถืึง ปีี 2562

2562 2561 2560
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท% % %

การวิเคราะหุ้์ และคำาอัธ์ิบายข้อังฝ่่ายจัดำการ

	 	สิื่นทริัพัย์	

สิื่นทรัิพัย์หมุืนเว่ยน

เงินสิด/ เงินฝึ�กสิถื�บีันก�รัเงิน 

ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น 

สิินค��คงเหลือ 

สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์นอื�น

รัวีมุสิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์น

สิื่นทรัิพัย์ไมื่หมืุนเว่ยน

เงินฝึ�กธิน�ค�รัที�มุีภ�รัะคำ��ปีรัะกัน

ที�ดิน อ�ค�รัและอุปีกรัณ์

สิินทรััพย์์ไมุ่มุีต้ัวีต้น

ภ�ษีีเงินได�ถืก้หัก ณ ที�จ่�ย์

สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์นอื�น 

รัวีมุสิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวีีย์น

ริวมืสิื่นทริัพัย์

  หน่�สิื่นและส่ื่วนข้องผู้ถ่อหุ้น	

หน่�สื่ินหมืุนเว่ยน

เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น

เจ��หนี�ค่�ผู้่อนชำำ�รัะลิสิซีิ�ง

หนี�สิินหมุุนเวีีย์นอื�น 

รัวีมุหนี�สิินหมุุนเวีีย์น 

หน่�สื่ินไมื่หมืุนเว่ยน

ส่ิวีนของหนี�สิิน-สุิทธิิจ�กส่ิวีนที�ถึืงกำ�หนดชำำ�รัะเกิน 1 ปีี

สิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น

รัวีมุหนี�สิิน 

  สื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น	

ทุนจดทะเบีีย์น

ทุนออกจำ�หน่�ย์และเรัีย์กชำำ�รัะแล�วี

สิ่วีนเกินมุ้ลค่�หุ�นสิ�มุัญ

กำ�ไรั (ข�ดทุน) สิะสิมุ

 - จัดสิรัรัแล�วี - สิำ�รัองต้�มุกฎหมุ�ย์

 - ข�ดทุนสิะสิมุ

ริวมืส่ื่วนข้องผู้ถ่อหุ้น 

ริวมืหน่�สื่ินและสื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น

73.78

56.38

0.17

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

18.07

0.38

2.60

21.05

0.71 

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

11.65

(4.81)

206.81

234.72

31.43

24.02

0.07

7.87 

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

7.70

0.16

1.11

8.97

0.30

2.62

11.89

49.63

35.56

4.96

(2.05)

88.11

100.00

45.40

17.09

0.10

2.73

65.32

4.94

20.45

1.21

6.13

1.96

34.68

100.00

6.86

0.15

1.26

8.27

0.47

2.97

11.70

50.06

35.87

5.01

(2.64)

88.30

100.00

43.62

20.12

0.14

0.87 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

7.30

0.14

1.82

9.26

0.62

2.73

12.62

50.13

34.92

5.01

(3.68)

87.38

100.00

105.65

39.78

0.23

6.35

152.01

11.50

47.59

2.81

14.26

4.55

80.71

232.72

15.96

0.35

2.93

19.23

1.09

6.91

27.24

116.50

116.50

83.46

11.65

(6.14)

205.48

232.72

101.37

46.75

0.33

2.02

150.48

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55)

203.06

232.38
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สิื�อและคอนเทนต้์

 1.3	การิเปีริ่ยบเท่ยบสื่ัด้ส่ื่วนริายได้้แยกต์ามืปีริะเภทธุุริกิจ

1. ภาพรวัมข้องผู้ล้การดำาเน้นงาน

คำาอธ้ับายแล้ะการวิัเคราะห์ผู้ล้การดำาเน้นงาน แล้ะฐานะการเงินข้องฝ่่ายจัดการ

 จ�กงบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจ ในปีี 2562 บีริัษัีทมีุรั�ย์ได�

รัวีมุ 165.96 ล��นบี�ท เพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน 29.08 ล��นบี�ท  

คิดเป็ีนรั�อย์ละ 21.24 เหตุ้ผู้ลหลักมุ�จ�กรั�ย์ได�ก�รัจัดง�น

แสิดงสิินค�� และรั�ย์ได�โครังก�รัพิเศูษี (One-Off Project) 

 จ�กต้�รั�งรั�ย์ได�แย์กต้�มุส่ิวีนง�นจะเห็นได�ว่ี� ในปีี 

2562 รั�ย์ได�ส่ิวีนใหญ่เพิ�มุขึ�นมุ�จ�กรั�ย์ได�จ�กก�รัจัดง�น

นิทรัรัศูก�รั 19.50 ล��นบี�ท คิดเป็ีนรั�อย์ละ 35.92 เหตุ้ผู้ล

หลักมุ�จ�กก�รัจัดง�นคอมุมุ�ร์ัต้ที�ไบีเทคบี�งน� และก�รั

ปีรัะมุ้ลจัดง�นให�หน่วีย์ง�นรั�ชำก�รั รั�ย์ได�บีริัก�รัดิจิทัล 

เพิ�มุขึ�น 6.37 ล��นบี�ท คิดเปี็นรั�อย์ละ 14.09 มุ�จ�กก�รั

รัับีจ��งพัฒน�โปีรัแกรัมุ และรั�ย์ได�ง�นสืิ�อและคอนเทนต์้

เพิ�มุขึ�น 2.89 ล��นบี�ท คิดเป็ีนรั�อย์ละ 7.99   

 จ�กก�รัวิีเครั�ะห์และเปีรีัย์บีเทีย์บีสัิดส่ิวีนรั�ย์ได� 

แย์กต้�มุปีรัะเภทธุิรักิจจะเห็นได�ว่ี� บีริัษัีทพย์�ย์�มุปีรัับี 

โครังสิรั��งรั�ย์ได�แต่้ละส่ิวีนง�นให�อย่้์ในอัต้รั�ส่ิวีนใกล�เคีย์ง

กัน เพื�อลดควี�มุเสีิ�ย์งในก�รัดำ�เนินธุิรักิจ อย่์�งไรัก็ต้�มุ 

รั�ย์ได�ส่ิวีนใหญ่ในปีี 2562 ยั์งคงมุ�จ�กรั�ย์ได�ก�รัจัดง�นอย่้์

ที� 45% รั�ย์ได�บีริัก�รัดิจิทัลอย่้์ที� 31% และรั�ย์ได�สืิ�อและ

คอนเทนต์้อย่้์ที� 24%    

 1.1	ริายได้้ริวมื

 1.2	การิเปีริ่ยบเท่ยบริายได้้แยกต์ามืสื่่วนงาน

 หน่วีย์ : ล��นบี�ท

หน่วีย์ : ล��นบี�ท

รั�ย์ได�จ�กก�รัจัดง�น

รั�ย์ได�จ�กก�รัจัดง�น

บีรัิก�รัดิจิทัล

สิื�อและคอนเทนต้์

รั�ย์ได�รัวีมุ

บีรัิก�รัดิจิทัล

2559 25582562

2561

136.88

2562

165.96

2560

162.68

74
54

36

45
39

52

106

163

40

102

46 3649

102
35

177

306

164 

136

161

2562

45%

24%

31%

2559

60%

20%

20%

2558

53%

13%

33%

2559

178.34

2558

307.28

2561

40%

27%

33%

2561

81

34

2560

50%

21%

29%

2560
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1.4 ต้้นทุุนขายและบริิการิ และค่่าใช้้จ่่ายในการิขายและบริิหาริ

2562 2561 เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ล้้านบาท ล้้านบาท ล้้านบาท% % %

ต้้นทุุนขายและบริิการิ

ค่่าใช้้จ่่ายในการิขายและบริิหาริ 

ริวม

118.47

44.40

162.88

72.73

27.26

100.00

71.19

28.81

100.00

25.54

16.26

22.87

94.37

38.19

132.56

24.10

6.21

30.32

 ในปีี 2562 บริิษััทุมีต้้นทุุน 118.47 ล้านบาทุ เพิิ่�มข้�นจ่ากปีีก่อน 24.10 ล้านบาทุ คิ่ดเป็ีนร้ิอยละ 25.54 ส่่วนใหญ่่ 

มาจ่ากการิย้ายการิจั่ดงานค่อมมาร์ิต้ไปีทีุ�ไบเทุค่ บางนา การิรัิบจ้่างจั่ดงานให้หน่วยงานริาช้การิ และโค่ริงการิพิิ่เศษั  

(One-Off Project) ซ้ึ่�งส่อดค่ล้องกับริายได้ทีุ�เพิิ่�มข้�น 

 ค่่าใช้้จ่่ายในการิขายและบริิหาริ ในปีี 2562 มีจ่ำานวน 44.40 ล้านบาทุ เพิิ่�มข้�นจ่ากปีีก่อน 6.21 ล้านบาทุ หรืิอคิ่ดเป็ีน 

ร้ิอยละ 16.26 มาจ่ากค่่าต้อบแทุนพิ่นักงานทีุ�มีทัุกษัะเฉพิ่าะทุางมากข้�น และผลกริะทุบจ่ากการิตั้�งส่ำาริองผลปีริะโยช้น์พิ่นักงาน

ต้ามพิ่ริะริาช้บัญ่ญั่ติ้คุ้่มค่ริองแริงงาน 

2. การวิิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

2562 2561
ล้้านบาท ล้้านบาท% %

  สิินทุริัพย์ 

สิินทุรัิพย์หมุุนเวีียน

เงินส่ด/ เงินฝากส่ถาบันการิเงิน 

ลูกหนี�การิค้่าและลูกหนี�อื�น 

ส่ินค่้าค่งเหลือ 

ส่ินทุริัพิ่ย์หมุนเวียนอื�น

ริวมส่ินทุริัพิ่ย์หมุนเวียน

สิินทุรัิพย์ไมุ่หมุุนเวีียน

เงินฝากธนาค่าริทุี�มีภาริะค่ำ�าปีริะกัน

ทุี�ดิน อาค่าริและอุปีกริณ์์

ส่ินทุริัพิ่ย์ไม่มีต้ัวต้น

ภาษัีเงินได้ถูกหัก ณ์ ทุี�จ่่าย

ส่ินทุริัพิ่ย์ไม่หมุนเวียนอื�น 

ริวมส่ินทุริัพิ่ย์ไม่หมุนเวียน

ริวมส่ินทุริัพิ่ย์

73.78

56.38

0.17

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

31.43

24.02

0.07

7.87 

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

45.40

17.09

0.10

2.73 

65.32

4.94

20.45

1.21

6.13

1.96

34.68

100.00

(30.17)

41.73

(26.09)

191.02

(2.11)

-

(2.92)

323.84

(5.40)

(37.80)

6.46

0.86

105.65

39.78

0.23

6.35

152.01

11.50

47.59

2.81

14.26

4.55

80.71

232.72

(31.87)

(Z16.60

(0.06)

12.13

(3.21)

-

(1.39)

9.10

(0.77) 

(1.72)

5.21

2.00

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ล้้านบาท %

 โดยส่รุิปี ในปีี 2562 บริิษััทุมีกำาไริส่ำาหรัิบปีีหลังหัก 

ภาษีัเงินได้ คิ่ดเป็ีนเงิน 1.33 ล้านบาทุ ลดลงจ่ากปีีก่อน 2.07 

ล้านบาทุ เนื�องจ่ากต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการิขายและ 

บริิหาริเพิิ่�มข้�น และมีผลกริะทุบจ่ากการิตั้�งส่ำาริองผล 

ปีริะโยช้น์พิ่นักงานต้ามพิ่ริะริาช้บัญ่ญั่ติ้คุ้่มค่ริองแริงงาน  

ริวมทัุ�งมีภาษีันิติ้บุค่ค่ลเพิิ่�มข้�น 1.00 ล้านบาทุ มาจ่าก 

การิตั้ดสิ่ทุธิทุางภาษีัในการิใช้้ผลขาดทุุนส่ะส่มเกิน 5 ปีี

1.5 กำาไริ (ขาดทุุน) สุิทุธิิหลังหักภาษีีเงินได้
หน่วย: ล้านบาทุ

2562

1.33

2561

3.40

2560

2.16

2559

1.85

2558

(9.86)
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 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทมีุสิินทรััพย์์รัวีมุจำ�นวีน 234.72 ล��นบี�ท เพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน 2.00 ล��นบี�ท หรืัอคิดเป็ีน

รั�อย์ละ 0.86 โดย์มีุล้กหนี�ก�รัค��เพิ�มุขึ�นจำ�นวีน 16.60 ล��นบี�ท มุ�จ�กล้กหนี�ก�รัค��ปีกติ้ สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์นอื�น เพิ�มุขึ�น 12.13 

ล��นบี�ท มุ�จ�กก�รัจ่�ย์มัุดจำ�ค่�พื�นที�ก�รัจัดง�น และสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้น เพิ�มุขึ�น 9.10 ล��นบี�ท มุ�จ�ก 

ก�รัรัะบีบีซีอฟต์้แวีร์ัรัะหว่ี�งพัฒน�

2562

2562

2561

2561

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

ล้้านบาท

%

%

%

%

%

%

  หน่�สิื่น

หน่�สื่ินหมืุนเว่ยน

เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น

สิ่วีนของหนี�สิินต้�มุสิัญญ�เชำ่�ที�ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ 1 ปีี

หนี�สิินหมุุนเวีีย์นอื�น 

รัวีมุหนี�สิินหมุุนเวีีย์น 

หน่�สื่ินไมื่หมืุนเว่ยน

หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงิน

สิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น

รัวีมุหนี�สิิน

  สื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น

ทุนจดทะเบีีย์น

ทุนออกจำ�หน่�ย์และเรัีย์กชำำ�รัะแล�วี

สิ่วีนเกินมุ้ลค่�หุ�นสิ�มุัญ

กำ�ไรั (ข�ดทุน) สิะสิมุ

- จัดสิรัรัแล�วี - สิำ�รัองต้�มุกฏิหมุ�ย์ 

- ข�ดทุนสิะสิมุ

รัวีมุส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น

18.07

0.38

2.60

21.05

0.71

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

11.65

(4.81) 

206.81

116.50

116.50

83.46

11.65

(6.14) 

205.48

116.50

-

-

-

1.33

1.33

116.50

-

-

-

21.66

0.65

64.74

1.34

9.33

75.41

2.56

22.03

100.00

57.86

56.33

40.36

5.63

(2.32)

100.00

57.86

56.70

40.62

5.67

(2.99)

100.00

58.58
38.21

1.30

10.74

70.62

4.00

25.38

100.00

13.22

8.57

(11.26)

9.46

56.40

(34.86)

(11.00)

2.46

15.96
87.72

0.35

2.93

19.23

1.09

6.91

27.24

2.11

0.03

(0.33)

1.82

134.59

(0.38)

(0.76)

0.67

 ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 บีรัิษีัทมุีหนี�สิินรัวีมุ 27.91 ล��นบี�ท เพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน 0.67 ล��นบี�ท คิดเปี็นรั�อย์ละ 2.46 

มุ�จ�กเจ��หนี�ก�รัค��

 ณ วีันที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีรัิษีัทมุีสิ่วีนของผู้้�ถืือหุ�นจำ�นวีน 206.81 ล��นบี�ท เพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน 1.33 ล��นบี�ท

 หรืัอคิดเปี็นรั�อย์ละ 0.65 มุ�จ�กผู้ลปีรัะกอบีก�รัปีี 2562

เพ่�มูข้้�น (ลดำลง)

เพ่�มูข้้�น (ลดำลง)
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)070

 3.1	ความืสื่ามืาริถในการิทำากำาไริ

3. การวิัเคราะห์อัต์ราส่ำวันทางการเงินท่�สำำาคัญ

 ในปีี 2562 บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีนกำ�ไรัขั�นต้�นเท่�กับี 

รั�อย์ละ 27.95 ลดลงจ�กปีีก่อนรั�อย์ละ -8.18 เหตุ้ผู้ล 

หลักเกิดจ�กรั�ย์ได�ที�เพิ�มุขึ�นส่ิวีนใหญ่มุ�จ�กรั�ย์ได�ก�รั 

จัดง�นและโครังก�รัพิเศูษี (One-Off Project) ซึี�งมีุต้�นทุนส้ิง

จึงทำ�ให�อัต้รั�ส่ิวีนกำ�ไรัขั�นต้�นของปีี 2562 ลดลง อย่์�งไรั

ก็ต้�มุ ถึืงแมุ�ว่ี�อัต้รั�กำ�ไรัขั�นต้�นจะลดลง แต่้บีริัษัีทมีุกำ�ไรั 

ขั�นต้�นเพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน จำ�นวีน 4.66 ล��นบี�ท
0%

8%

16%

24%

32%

2561

2561

2561

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2560

2560

2560

2562

2562

2562

27.95%

30.44%

24.94%

26.68%

13.01%

อตั์ริาสื่ว่นกำาไริข้ั�นต์น้	(%)

(1%)

(2%)

(3%)

(4%)

2%

1%

3%

0%

0.80%

2.48%

1.32%
1.04%

(3.02%)

อัต์ริาสื่่วนกำาไริ	(ข้าด้ทุน)	สุื่ทธุิ	(%)

 ปีี 2562 บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีนผู้ลต้อบีแทนต่้อสิินทรััพย์์ 

เท่�กับีรั�อย์ละ 1.37 ลดลงจ�กปีีก่อนที�มีุอัต้รั�ส่ิวีนผู้ลต้อบีแทน

ต่้อสิินทรััพย์์อย่้์ที�รั�อย์ละ 1.92 มุ�จ�กผู้ลปีรัะกอบีก�รัของ

บีริัษัีทลดลง

อัต์ริาสื่่วนผลต์อบแทนต์่อสื่ินทรัิพัย์	(%)

 ในปีี 2562 บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีนกำ�ไรัสุิทธิิเท่�กับีรั�อย์ละ 

0.80 ลดลงจ�กปีีก่อนที�มีุอัต้รั�กำ�ไรัสุิทธิิเท่�กับีรั�อย์ละ 2.48 

โดย์ในปีี 2562 บีริัษัีทมีุกำ�ไรัสุิทธิิสิำ�หรัับีปีี 1.33 ล��นบี�ท  

ลดลงจ�กปีีก่อน 2.07 ล��นบี�ท จึงทำ�ให�บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีน 

กำ�ไรัสุิทธิิลดลง 

3%

1%

(1%)

(3%)

(5%)

0%

1.37%
1.92%

1.24%
2.81%

(5.67%)
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 ในปีี 2562 บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีนผู้ลต้อบีแทนต่้อส่ิวีนของ 

ผู้้�ถืือหุ�นเท่�กับีรั�อย์ละ 0.64 ลดลงจ�กปีีก่อนที�มีุอัต้รั� 

ส่ิวีนผู้ลต้อบีแทนต่้อส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�นอย่้์ที�รั�อย์ละ 1.66  

มุ�จ�กผู้ลปีรัะกอบีก�รัของบีริัษัีทลดลง

อัต์ริาสื่่วนผลต์อบแทนต์่อสื่่วนข้องผู้ถอ่หุน้	(%)

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทมีุอัต้รั�ส่ิวีนสิภ�พคล่อง

คิดเป็ีน 7.07 เท่� ลดลงจ�กปีีก่อนเล็กน�อย์ แต่้จ�กอัต้รั�ส่ิวีนนี� 

แสิดงให�เห็นวี่�บีรัิษีัทย์ังมุีควี�มุสิ�มุ�รัถืในก�รัชำำ�รัะหนี�

รัะย์ะสัิ�นดีเยี์�ย์มุ  

8

4

2

0

6

7.07
7.90

6.99 6.23

4.04

อัต์ริาสื่่วนสื่ภาพัคล่อง	(เท่า)

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 อัต้รั�ส่ิวีนหนี�สิินต่้อส่ิวีน 

ของผู้้�ถืือหุ�นเท่�กับี 0.13 เท่� เท่�กับีปีีก่อน แสิดงให�เห็นถึืง 

ควี�มุมัุ�นคงของโครังสิรั��งเงินทุนของบีริัษัีท และมีุก�รัพึ�งพ�

หนี�สิินในก�รัดำ�เนินธุิรักิจในอัต้รั�ที�ต้ำ��มุ�ก

0.22

0.17

0.11

0.06

0.00

0.13 0.13 0.14 0.14

0.22

อัต์ริาสื่่วนหน่�สื่ินต์่อสื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น	(เท่า)

 3.2	อัต์ริาสื่่วนสื่ภาพัคล่อง

 3.3	อัต์ริาสื่่วนวิเคริาะห์นโยบายทางการิเงิน

2561

2561

2561

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2560

2560

2560

2562

2562

2562

3%

1%

(1%)

(3%)

(5%)

0%

0.64%

1.66% 1.07%
0.93%

(4.09%)
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)072

					3.4	ความืสื่ามืาริถในการิบริิหาริทริัพัย์สิื่น

ลูกหน่�การิค้า

    ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทมีุล้กหนี�ก�รัค��รัวีมุ 26.05 ล��นบี�ท และมีุล้กหนี�ก�รัค��สุิทธิิหลังหักค่�เผืู้�อหนี�สิงสัิย์ 

จะส้ิญ 25.23 ล��นบี�ท เพิ�มุขึ�นจ�กปีีก่อน 2.92 ล��นบี�ท และ 2.94 ล��นบี�ท ต้�มุลำ�ดับี ล้กหนี�ส่ิวีนใหญ่ยั์งเป็ีนหนี�ไมุ่ถึืง 

กำ�หนดชำำ�รัะ คิดเป็ีน รั�อย์ละ 80 ของหนี�ทั�งหมุด และมีุก�รัสิำ�รัองค่�เผืู้�อหนี�สิงสัิย์จะส้ิญทั�งสิิ�น เป็ีนเงิน 0.82 ล��นบี�ท 

       นโย์บี�ย์ก�รัตั้�งสิำ�รัองค่�เผืู้�อหนี�สิงสัิย์จะส้ิญ หนี�ค��งชำำ�รัะเกิน 3-6 เดือน บีริัษัีทจะตั้�งสิำ�รัองหนี�ส้ิญรั�อย์ละ 25 สิำ�หรัับีหนี�

ค��งชำำ�รัะเกิน 6 เดือนขึ�นไปี บีริัษัีทได�ตั้�งสิำ�รัองหนี�ส้ิญเต็้มุจำ�นวีน กรัณีล้กหนี�รั�ย์ใดที�มีุแนวีโน�มุสิงสัิย์จะส้ิญ  

บีริัษัีทจะทำ�ก�รัตั้�งสิำ�รัองเต็้มุจำ�นวีนทันที

สื่ินค้าคงเหล่อสืุ่ทธุิ

        ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทมีุสิินค��คงเหลือจำ�นวีน 0.17 ล��นบี�ท ปีรัะกอบีด�วีย์ วัีต้ถุืดิบี 0.05 ล��นบี�ท และสิินค��

คงเหลือสุิทธิิจำ�นวีน 0.12 ล��นบี�ท (ต้�นทุน 0.74 ล��นบี�ท และมีุสิำ�รัองสิินค��ล��สิมัุย์ 0.62 ล��นบี�ท) สิินค��ของ 

บีริัษัีทส่ิวีนใหญ่เป็ีนสิินค��เก่�รัอตั้ดบัีญชีำ บีริัษัีทไมุ่มีุนโย์บี�ย์ผู้ลิต้หนังสืิอเล่มุเพื�อจัดจำ�หน่�ย์ 

       บีริัษัีทมีุนโย์บี�ย์ก�รัตั้�งสิำ�รัองสิินค��ล��สิมัุย์ที�เป็ีนหนังสืิอและมีุอ�ยุ์เกิน 6 เดือนในอัต้รั�รั�อย์ละ 100

อัต์ริาส่ื่วนลูกหน่�การิค้าแยกต์ามือายุหน่�	

ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 17%
1-3 เดือน

มุ�กกวี่� 6 เดือน
3%

 บีริัษัีทปีรัะกอบีธุิรักิจด��นก�รัจัดก�รัเนื�อห� ก�รัจัดทำ� 

สืิ�อท�งด��นไอซีีทีและธุิรักิจ ก�รัให�บีริัก�รัสืิ�อสิ�รัก�รัต้ล�ด 

แบีบีครับีวีงจรั ก�รัจัดง�นแสิดงสิินค��ด��นไอซีีที ก�รัสัิมุมุน�

ท�งธุิรักิจ รัวีมุถึืงก�รัรัับีจัดง�นให�แก่ล้กค�� ปัีจจัย์ที�อ�จส่ิงผู้ล

ต่้อก�รัดำ�เนินง�นและฐ�นะก�รัเงินในอน�คต้อันได�แก่

 - ควี�มุเปีลี�ย์นแปีลงอย์่�งรัวีดเรั็วีของเทคโนโลย์ีด��น 

ก�รัสิื�อสิ�รั และเทคโนโลย์ีดิจิทัลสิ่งผู้ลให� เกิดก�รั

เปีลี�ย์นแปีลงในพฤต้กิรัรัมุผู้้�บีริัโภค ทั�งด��นก�รัเข��ใจเนื�อห�

ข�อมุ้ล ก�รัรั่วีมุง�นแสิดงสิินค�� และง�นสิัมุมุน� ดังนั�น

บีรัิษีัทจึงต้�องพัฒน�ขีดควี�มุสิ�มุ�รัถืและทักษีะของ

บีุคล�กรัอย์่�งต้่อเนื�อง รัวีมุถืึงต้�องพัฒน�บีรัิก�รัรั้ปีแบีบี

ใหมุ่ ๆ  ที�ก��วีทันพฤต้ิกรัรัมุของผู้้�บีรัิโภคที�เปีลี�ย์นแปีลงไปี 

อันจะนำ�ไปีสิ้่ก�รัเปี็นองค์กรั แห่งนวีัต้กรัรัมุ ที�สิ�มุ�รัถื

สิรั��งสิรัรัค์สิินค�� บีรัิก�รั หรัือรั้ปีแบีบีก�รับีรัิห�รัง�นที�มุี

ปีรัะสิิทธิิภ�พ เพื�อเพิ�มุขีดควี�มุสิ�มุ�รัถืในก�รัแข่งขันใน

รัะย์ะย์�วี

ปัจำจัำยและอิทธิ์พิลหุ้ลักที�อาจำมีผลต่อการด้ำาเนินงานและฐ์านะการเงินในอนาคต

 -  ก�รัพัฒน�ร้ัปีแบีบีท�งธุิรักิจใหมุ่  ๆ ปีัจจุบีัน 

ควี�มุเปีลี�ย์นแปีลงท�งธิุรักิจที�เกิดขึ�น ก่อให�เกิดผู้ลกรัะทบี

ต้่อธุิรักิจดั�งเดิมุที�ดำ�เนินกิจก�รัมุ�ต่้อเนื�อง ซีึ�งถื��สิ�มุ�รัถื

ปีรัับีต้ัวีต้�มุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงก็จะสิ�มุ�รัถืดำ�เนินง�น 

ต้อ่ไปีได� แต้เ่มืุ�อควี�มุต้�องก�รัของผู้้�บีริัโภคเปีลี�ย์นแปีลงไปี

จนทำ�ให�บีรัิษัีทไมุ่อ�จดำ�เนินธิุรักิจเดิมุต้่อไปีได� บีริัษีัท 

กจ็ำ�เป็ีนจะต้�องพฒัน�ร้ัปีแบีบีธิรุักจิใหมุ ่หรัอืลงทนุในธิรุักจิ

ที�เป็ีนที�ต้�องก�รัของต้ล�ด ซีึ�งจะส่ิงผู้ลต่้อรัป้ีแบีบีของธุิรักจิ

และผู้ลก�รัดำ�เนินง�น 

 - แนวีโน�มุของกรัะแสิโลกที�ให�ควี�มุสิำ�คัญกับีปีัญห� 

สิิ�งแวีดล�อมุและขย์ะ ซีึ�งส่ิงผู้ลให�เกิดก�รัลดก�รัใชำ�วัีสิดุ 

สิิ�นเปีลือง อ�ทิ กรัะด�ษี พล�สิต้ิก เปี็นต้�น เพื�อลดก�รัใชำ� 

ทรััพย์�กรัธิรัรัมุชำ�ติ้ที�มุีอย์่�งจำ�กัด และลดมุลภ�วีะอ�จ 

สิ่งผู้ลให�บีรัิษัีทต้�องลดก�รัใชำ�วัีสิดุในก�รัผู้ลิต้สิินค��ของ

บีรัิษัีท หรัือเปีลี�ย์นไปีใชำ�วีัสิดุปีรัะเภทอื�น ทำ�ให�มุีผู้ลต้่อ

ต้�นทุนก�รัดำ�เนินง�นที�สิ้งขึ�นได�

ย์ังไมุ่ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ
80%
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 คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทต้รัะหนักถืึงหน��ที�และควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีในฐ�นะกรัรัมุก�รัของบีรัิษีัทจดทะเบีีย์นในต้ล�ด 

หลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ ในก�รักำ�กับีด้แลให�รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินปีรัะจำ�ปีีบีัญชำี 2562 ของบีรัิษีัทที �จ ัดทำ�

ขึ �นมุขี�อมุ้ลท�งบัีญชำทีี�ถืก้ต้�องครับีถื�วีนในสิ�รัะสิำ�คญั โปีร่ังใสิอย่์�งเพีย์งพอที�จะดำ�รังรักัษี�ไวี�ซีึ�งทรัพัย์ส์ินิของบีริัษีทั ปีอ้งกัน

ก�รัทุจริัต้ และก�รัดำ�เนินก�รัที�ผู้ิดปีกต้ิ รัวีมุทั�งได�ถืือปีฏิิบัีติ้ต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชำีที�เหมุ�ะสิมุ และถืือปีฏิิบัีต้ิอย่์�ง 

สิมุำ��เสิมุอ ต้ลอดจนมุีก�รัพิจ�รัณ�ถืึงควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ล และควี�มุรัอบีคอบีในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน รัวีมุถึืงข�อมุ้ล 

สิ�รัสินเทศูท�งก�รัเงินที�ปีรั�กฏิในรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีีบีัญชำี 2562 ของบีริัษีัท

 ดังนั�น เพื�อให�ผู้้�มีุสิ่วีนได�เสิีย์เกิดควี�มุเชำื�อมุั�นต้่อรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของบีริัษัีท คณะกรัรัมุก�รับีริัษีัทจึงได�แต่้งตั้�ง

คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี ปีรัะกอบีด�วีย์ กรัรัมุก�รัอิสิรัะผู้้�ซีึ�งมุีคุณสิมุบีัต้ิครับีถื�วีนต้�มุข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่ง

ปีรัะเทศูไทย์ทำ�หน��ที�สิอบีท�น ให�บีรัิษีัทมุีก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินและก�รัดำ�เนินง�นอย์่�งถื้กต้�องเพีย์งพอ มุีก�รัเปีิดเผู้ย์

ข�อมุ้ลรั�ย์ก�รัที�เกี�ย์วีโย์งกัน หรัือรั�ย์ก�รัที�อ�จมุีควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ให�มุีควี�มุโปีรั่งใสิ ถื้กต้�อง และครับีถื�วีน

รัวีมุทั�งให�มุคีวี�มุเพยี์งพอของก�รับีรัหิ�รัควี�มุเสิี�ย์ง ก�รัควีบีคมุุภ�ย์ใน ก�รัต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน และก�รักำ�กบัีด้แลของบีรัษัิีท

ที�เหมุ�ะสิมุและมุีปีรัะสิิทธิิผู้ล ต้ลอดจนมุีควี�มุครับีถื�วีนเพีย์งพอและเหมุ�ะสิมุของกรัะบีวีนก�รัต้ิดต้�มุก�รัปีฏิิบีัต้ิต้�มุ

กฎหมุ�ย์ รัะเบีีย์บี ข�อบีังคับี นโย์บี�ย์ต้่�ง ๆ ที�เกี�ย์วีข�อง และข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์

 คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทมุีควี�มุเห็นวี่� งบีก�รัเงินของบีริัษีัท ปีรัะจำ�ปีี 2562 สิิ�นสิุด วีันที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 ที�คณะ 

กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�สิอบีท�นร่ัวีมุกับีฝ่ึ�ย์บีริัห�รัและผู้้�สิอบีบัีญชีำ ได�แสิดงฐ�นะท�งก�รัเงิน ผู้ลก�รัดำ�เนินง�น และกรัะแสิ

เงินสิดที�ถืก้ต้�อง ครับีถื�วีน เชำื�อถืือได� สิมุเหตุ้สิมุผู้ล ถืือปีฏิิบัีต้ิต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับีัญชำีที�รัับีรัองโดย์ทั�วีไปี มุีก�รัใชำ�นโย์บี�ย์

บัีญชำทีี�เหมุ�ะสิมุ และถืือปีฏิบัิีต้อิย์�่งสิมุำ��เสิมุอ เปิีดเผู้ย์ข�อมุล้อย่์�งโปีร่ังใสิ เพีย์งพอ และปีฏิบัิีต้ถิืก้ต้�องต้�มุกฎหมุ�ย์และ

กฎรัะเบีีย์บีที�เกี�ย์วีข�อง

รายงานความูรับผิดำชื่อับข้อังคณะกรรมูการ 
ในการจัดำทำารายงานทางการเงิน 2562

น�ย์มุน้ เลีย์วีไพโรัจน์

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รั

น�ย์มุินทรั์ อิงค์ธิเนศู 

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัิห�รั



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)074

รายงานคณะกรรมูการตรวจส่อับ
 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีของ บีริัษีทั เออ�รัไ์อพ ีจำ�กดั (มุห�ชำน) ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัอิสิรัะ 3 ท�่น โดย์กรัรัมุก�รั

แต้่ละท่�นมุีคุณสิมุบีัต้ิที�ต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์กำ�หนด ดังนี�

 1. น�ย์ปีรัะกอบี  วีิศูิษีฐ์กิจก�รั *  กรัรัมุก�รัอิสิรัะและปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

 2. นอ.พญ. อิศูรัญ�  สิุขเจรัิญ   กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

 3. รัศู.ดรั. เรัณ�                 พงษี์เรืัองพันธิุ์**  กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

 *    บุค้ค้ลที�มีปีริะสบการิณ์ในด�านบัญชี/การิเงิน และการิสอ่บทานงบการิเงิน 
 **  ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิอิ่สริะและกริริมการิตริวัจ่สอ่บ ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริษิัท 
      ค้ริั�งที� 1/2562 เม่�อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562 
 

 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีมุีหน��ที�และควี�มุรัับีผู้ิดชำอบี ดังนี� 

  • ก�รัสิอบีท�นรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินให�ต้รังต้�มุควี�มุเปี็นจรัิง ครับีถื�วีน และเชำื�อถืือได� 

  • ก�รัด้แลให�มีุรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ใน และรัะบีบีก�รัต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในที�เหมุ�ะสิมุและมุีปีรัะสิิทธิิภ�พ

  • ก�รัพิจ�รัณ�เปีิดเผู้ย์รั�ย์ก�รัที�เกี�ย์วีโย์งกัน หรัือรั�ย์ก�รัที�อ�จมุีควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ ให�มุีควี�มุ

ถืก้ต้�องและครับีถื�วีนอย่์�งเพีย์งพอ 

  • ก�รัพิจ�รัณ�คัดเลือก เสินอแต้่งต้ั�ง หรัือเลิกจ��งบีุคคลซีึ�งมุีควี�มุเป็ีนอิสิรัะ เพื�อทำ�หน��ที�เปี็นผู้้�สิอบีบีัญชำี 

ของบีริัษีัท และเสินอค่�ต้อบีแทนผู้้�สิอบีบีัญชำี 

  • ก�รัด้แลให�บีริัษีัทปีฏิบิีัต้ิต้�มุข�อกำ�หนดและกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�อง

  • ภ�รัะหน��ที�อื�น ๆ ต้�มุที�คณะกรัรัมุก�รับีรัิษีัทมุอบีหมุ�ย์

 ในรัอบีปีี 2562  ที�ผู้่�นมุ� คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�มุีก�รัปีรัะชำุมุรั่วีมุกันทุกไต้รัมุ�สิ โดย์รั่วีมุกับีผู้้�สิอบีบีัญชำี   

ผู้้�ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน พรั�อมุทั�งเชำิญฝึ่�ย์จัดก�รัและฝึ่�ย์บีัญชำีเข��รั่วีมุปีรัะชำุมุต้�มุวี�รัะอันควีรั เพื�อสิอบีท�นรั�ย์ง�นท�ง 

ก�รัเงินแลกเปีลี�ย์นข�อคิดเห็น และให�ข�อเสินอแนะซีึ�งกันและกัน เพื�อให�รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินได�จัดทำ�อย่์�งถื้กต้�องต้�มุ 

หลักก�รับัีญชีำที�รัับีรัองโดย์ทั�วีไปี มุีก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลอย่์�งเพีย์งพอ ไมุ่พบีวี่�มีุก�รัปีฏิิบัีต้ิใด ๆ อันเป็ีนก�รัขัดแย์�งกับี 

ข�อกำ�หนดและกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�องกับีบีรัิษีัท ทั�งนี� ได�มุีก�รัรั�ย์ง�นผู้ลก�รัปีฏิิบีัต้ิง�นของคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีต้่อ 

คณะกรัรัมุก�รับีริัษีัทให�รัับีทรั�บีทุกครัั�งในก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทครัั�งถืัดไปี  ซีึ�งสิ�มุ�รัถืสิรุัปีปีรัะเด็นที�เปี็น 

สิ�รัะสิำ�คัญ ดังนี�

 1.	สื่อบทานริายงานทางการิเงิน ก�รัสิอบีท�นงบีก�รัเงินรั�ย์ไต้รัมุ�สิและงบีก�รัเงินปีรัะจำ�ปีี 2562 โดย์พิจ�รัณ�

ถืึงรั�ย์ก�รัที�มุีสิ�รัะสิำ�คัญควี�มุเหมุ�ะสิมุของนโย์บี�ย์บีัญชำีที�ใชำ�ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน และควี�มุครับีถื�วีนถื้กต้�องของ

ก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลในหมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบีงบีก�รัเงิน ข�อสัิงเกต้จ�กก�รัสิอบีท�นงบีก�รัเงินของผู้้�สิอบีบัีญชีำ รัวีมุทั�งพิจ�รัณ� 

คำ�อธิิบี�ย์และวิีเครั�ะห์ฐ�นะก�รัเงิน และผู้ลก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีท คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�ขอควี�มุเห็นจ�กผู้้�สิอบี 

บัีญชีำในเรืั�องควี�มุถ้ืกต้�องครับีถื�วีนของงบีก�รัเงิน ก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ล รัวีมุถึืงก�รัปีรัับีปีรุังบัีญชีำที�สิำ�คัญ และมีุควี�มุเห็น 

สิอดคล�องว่ี�งบีก�รัเงินและก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลท�งก�รัเงินของบีริัษัีทเพีย์งพอเหมุ�ะสิมุต้�มุมุ�ต้รัฐ�นบัีญชีำที�รัับีรัองทั�วีไปี

 2.	 การิบริิหาริความืเส่ื่�ยงและการิควบคุมืภายใน ได�พิจ�รัณ�ควี�มุเพีย์งพอ ควี�มุมุีปีรัะสิิทธิิผู้ล และ 

ปีรัะสิิทธิิภ�พของรัะบีบีควีบีคุมุภ�ย์ใน จ�กรั�ย์ง�นผู้ลก�รัต้รัวีจสิอบีที�นำ�เสินอโดย์ฝ่ึ�ย์ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ใน ควี�มุเห็นของ 

ผู้้�สิอบีบีญัชำ ีติ้ดต้�มุควี�มุคบืีหน��ก�รัปีรับัีปีรังุรัะบีบีควีบีคมุุภ�ย์ใน ก�รัดแ้ลให�บีรัษัิีทมุกี�รับีรัหิ�รัควี�มุเสิี�ย์งที�สิำ�คญั และ

รัะบีบีก�รัควีบีคมุุภ�ย์ในที�ด ีต้ลอดจนก�รัปีฏิบิีตั้ติ้�มุกฎหมุ�ย์และข�อกำ�หนดของต้ล�ดหลกัทรัพัย์์ หรัอืกฎหมุ�ย์ที�เกี�ย์วีข�อง

กับีธิุรักิจของบีรัิษีัทอย์่�งเครั่งครััด 

	 3.	 กำากับดู้แลงานต์ริวจสื่อบภายใน	 อนุมัุติ้แผู้นก�รัต้รัวีจสิอบี และสิอบีท�นผู้ลก�รัต้รัวีจสิอบีเป็ีนปีรัะจำ� 

ทุกไต้รัมุ�สิ รัวีมุถึืงติ้ดต้�มุเร่ังรััดให�ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัดำ�เนินก�รัปีรัับีปีรุังต้�มุข�อเสินอแนะ ก�รัทบีทวีนกฎบัีต้รัเพื�อให�สิอดคล�องกับี

มุ�ต้รัฐ�นและเหมุ�ะสิมุกับีบีริัษัีท 
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น�ย์ปีรัะกอบี วีิศิูษีฐ์กิจก�รั 

ปีรัะธิ�นคณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบี

 4.	 การิปีฏิิบัต์ิต์ามืกฎหมืาย  คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�ปีรัะชำุมุร่ัวีมุกับีผู้้�บีริัห�รัที�มุีหน��ที�รัับีผิู้ดชำอบีโดย์ต้รัง 

และฝึ�่ย์ต้รัวีจสิอบีภ�ย์ในเพื�อสิอบีถื�มุและแลกเปีลี�ย์นควี�มุเหน็ให�มุั�นใจวี�่ก�รัปีฏิบิีตั้งิ�นของบีรัษิีทัเปีน็ไปีต้�มุกฎหมุ�ย์

กฎรัะเบียี์บี ข�อบีังคับีที�เกี�ย์วีข�อง รัวีมุทั�งเปี็นไปีต้�มุมุ�ต้รัฐ�นสิ�กล

	 5.	 การิกำากับดู้แลกิจการิ สิอบีท�นให�บีริัษัีทนำ�หลักปีฏิิบัีติ้ต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี สิำ�หรัับีบีริัษัีท 

จดทะเบีีย์น (Corporate Governance Code) ของคณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ รัวีมุทั�งนำ�แนวีปีฏิิบัีติ้

ที�ดีในก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั เช่ำน หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดีสิำ�หรัับีบีริัษัีทจดทะเบีีย์นของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์

หลักเกณฑ์์ของโครังก�รัสิำ�รัวีจก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รับีริัษัีทจดทะเบีีย์นไทย์ของสิมุ�คมุส่ิงเสิริัมุสิถื�บัีนกรัรัมุก�รับีริัษัีทไทย์ 

(IOD) และ ASEAN CG Scorecard มุ�ปีรัับีใชำ�ในก�รักำ�กับีด้แลก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีท ต้ลอดจนได�สิอบีท�นให�บีริัษัีทมีุ 

ก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ได�กำ�หนดไวี�

 6.	การิรัิบแจ้งข้้อมูืลการิกริะทำาผิด้และการิทุจริิต์	 (Whistle	 blowing) สิอบีท�นรั�ย์ง�นก�รัรัับีแจ�งข�อมุ้ล 

ก�รักรัะทำ�ผิู้ดและก�รัทุจริัต้ของบีริัษัีทผู่้�นช่ำองท�งต่้�ง ๆ ทั�งนี� ในปีี 2562 ไมุ่มีุก�รัแจ�งเบี�ะแสิหรืัอข�อรั�องเรีัย์นใด ๆ จ�ก 

ก�รักรัะทำ�ผิู้ดกฎหมุ�ย์ หรืัอจรัรัย์�บีรัรัณ หรืัอก�รัคอร์ัรััปีชัำน หรืัอพฤติ้กรัรัมุที�อ�จส่ิอถึืงก�รัทุจริัต้หรืัอปีรัะพฤติ้มิุชำอบี 

ของบุีคล�กรัในองค์กรั ทั�งจ�กพนักง�นและผู้้�มีุส่ิวีนได�เสีิย์อื�น

 7.	 ริายการิท่�เก่�ยวโยงกัน สิอบีท�นควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ลและเป็ีนปีรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิดต่้อบีริัษัีทของรั�ย์ก�รัที�เกี�ย์วีโย์งกัน 

หรืัอรั�ย์ก�รัที�อ�จมีุควี�มุขัดแย์�งท�งผู้ลปีรัะโย์ชำน์ รัวีมุทั�งก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลดังกล่�วีให�ถ้ืกต้�องและครับีถื�วีน ต้�มุกฎหมุ�ย์ 

และข�อกำ�หนดของหน่วีย์ง�นกำ�กับีด้แลและต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์

 8.	ผู้สื่อบบัญช่้ กรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีมีุหน��ที�ในก�รัพิจ�รัณ�เสินอแต่้งตั้�งและเลิกจ��งผู้้�สิอบีบัีญชีำ โดย์ได�พิจ�รัณ�แล�วี

เห็นว่ี�บีริัษัีท สิำ�นักง�น อีวี�ย์ จำ�กัด มีุควี�มุเชีำ�ย์วีชำ�ญในวิีชำ�ชีำพ มีุปีรัะสิบีก�รัณ์ที�เหมุ�ะสิมุ และมีุควี�มุเป็ีนอิสิรัะ  

จึงเสินอชืำ�อผู้้�สิอบีบัีญชีำจ�กบีริัษัีท สิำ�นักง�น อีวี�ย์ จำ�กัด เป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำของบีริัษัีท นอกจ�กนี� ยั์งได�ปีรัะชุำมุร่ัวีมุกับีผู้้�สิอบี

บัีญชีำโดย์ไมุ่มีุฝ่ึ�ย์บีริัห�รัของบีริัษัีทเข��ร่ัวีมุปีรัะชุำมุด�วีย์ 1 ครัั�ง เพื�อห�รืัอในเรืั�องต่้�ง ๆ ที�คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีหรืัอ 

ผู้้�สิอบีบัีญชีำเห็นว่ี�ควีรัห�รืัอเป็ีนก�รัส่ิวีนตั้วี ต้ลอดจนปัีญห�หรืัออุปีสิรัรัคในก�รัปีฏิิบัีติ้หน��ที�ของผู้้�สิอบีบัีญชีำ

 สิำ�หรัับีรัอบีปีีบัีญชีำ 2563 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�พิจ�รัณ�เสินอต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท เพื�อนำ�เสินอขออนุมัุติ้ 

ต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�น ให�แต่้งตั้�ง น�ย์ชำย์พล ศุูภเศูรัษีฐนนท์ ผู้้�สิอบีบัีญชีำรัับีอนุญ�ต้ ทะเบีีย์นเลขที� 3972 หรืัอ น�งสิ�วีรุั�งนภ� 

เลิศูสิุวีรัรัณกุล ผู้้�สิอบีบีัญชำีรัับีอนุญ�ต้ ทะเบีีย์นเลขที� 3516 หรัือน�งสิ�วีพิมุพ์ใจ มุ�นิต้ขจรักิจ ผู้้�สิอบีบีัญชำีรัับีอนุญ�ต้

ทะเบีีย์นเลขที� 4521 หรัือน�งสิ�วีรัสิพรั เดชำอ�คมุ ผู้้�สิอบีบีัญชำีรัับีอนุญ�ต้ ทะเบีีย์นเลขที� 5659 หรัือ น�งสิ�วีสิุมุน� 

พันธ์ิพงษ์ีสิ�นนท์ ผู้้�สิอบีบัีญชีำรัับีอนุญ�ต้ ทะเบีีย์นเลขที� 5872 ผู้้�สิอบีบัีญชีำจ�กบีริัษัีท สิำ�นักง�น อีวี�ย์ จำ�กัด เป็ีนผู้้�สิอบีบัีญชีำ

ของบีริัษัีทต่้อไปี 

 โดย์สิรุัปีในปีี 2562 คณะกรัรัมุก�รัต้รัวีจสิอบีได�ปีฏิิบัีติ้หน��ที�อย่์�งเป็ีนอิสิรัะ ด�วีย์ควี�มุรัะมัุดรัะวัีง รัอบีคอบี ได�ให� 

ข�อคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ซึี�งเป็ีนปีรัะโย์ชำน์ต่้อบีริัษัีท เพื�อให�ควี�มุเชืำ�อมัุ�นว่ี� รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของบีริัษัีทมีุควี�มุถ้ืกต้�อง 

เชืำ�อถืือได� บีริัษัีทมีุก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี ก�รัดำ�เนินธุิรักิจถ้ืกต้�องต้�มุกฎหมุ�ย์ ต้ลอดจนมีุรัะบีบีก�รับีริัห�รัควี�มุเสีิ�ย์ง  

และรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในที�มีุปีรัะสิิทธิิภ�พและปีรัะสิิทธิิผู้ล เพื�อให�บีริัษัีทได�รัับีผู้ลปีรัะโย์ชำน์ส้ิงสุิด 



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)076

 คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนของ บีริัษัีท เออ�รั์ไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รั

อิสิรัะทั�งหมุด เพื�อให�ก�รัทำ�หน��ที�เปี็นอิสิรัะอย์่�งแท�จรัิง จำ�นวีน 3 ท่�น ดังนี�

 1. น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั  กรัรัมุก�รัอสิิรัะและปีรัะธิ�นคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพจิ�รัณ�ค�่ต้อบีแทน

   2.  นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ   กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน

 3.  รัศู.ดรั. เรัณ�  พงษี์เรัืองพันธิุ*์    กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน
 *  ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิสริริหาและพิจ่าริณาค้่าตอ่บแทน ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท 
     ค้ริั�งที� 1/2562 เม่�อ่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562 

 ในปีี 2562 ที�ผู้่�นมุ� มุีก�รัปีรัะชำุมุคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนรัวีมุ 2 ครัั�ง โดย์คณะกรัรัมุก�รั

สิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนทุกท่�นได�ให�ควี�มุสิำ�คัญในก�รัเข��รั่วีมุปีรัะชำุมุ พรั�อมุกับีมุีข�อเสินอแนะที�เปี็นปีรัะโย์ชำน์

เพื�อใชำ�ในก�รัพิจ�รัณ�สิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน โดย์คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนได�จัดก�รั 

ปีรัะชุำมุเพื�อพิจ�รัณ�เรืั�องต่้�ง ๆ ต้�มุที�ได�รัับีมุอบีหมุ�ย์อย่์�งรัอบีคอบี รัะมัุดรัะวัีง สิมุเหตุ้สิมุผู้ล โปีร่ังใสิ และเป็ีนอิสิรัะ  

โดย์คำ�นึงถึืงผู้ลปีรัะโย์ชำน์สิ้งสิุดของบีรัิษีัทและผู้้�ถืือหุ�นเปี็นสิำ�คัญ ภ�ย์ใต้�ขอบีเขต้อำ�น�จหน��ที�และควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีที�

กำ�หนดไวี�ในกฎบีัต้รัคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน ซีึ �งสิอดคล�องกับีข�อกำ�หนดและแนวีท�งปีฏิิบีัต้ิ

ต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที �ดีของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ โดย์ได�มีุก�รัพิจ�รัณ�ในเรัื�องที�สิำ�คัญ ดังนี�

 1.	การิสื่ริริหากริริมืการิ

 พิจ�รัณ�สิรัรัห�บุีคคลที�มีุคุณสิมุบัีติ้เหมุ�ะสิมุต้�มุข�อกำ�หนดในกฎหมุ�ย์ และไมุ่มีุลักษีณะต้�องห��มุต้�มุข�อกำ�หนด

ของบีริัษัีท โดย์มีุก�รักำ�หนดวิีธีิก�รัสิรัรัห�กรัรัมุก�รัอย่์�งมีุหลักเกณฑ์์ โปีร่ังใสิ และมีุควี�มุสิอดคล�องต้�มุโครังสิรั��งของ 

บีริัษัีท ซึี�งที�ผู่้�นมุ�บีริัษัีทได�มีุก�รัเปิีดช่ำวีงเวีล�ของก�รัเสินอชืำ�อบุีคคลเพื�อเป็ีนกรัรัมุก�รัรัะหว่ี�งวัีนที� 1-31 ธัินวี�คมุ 2561 

แต่้เนื�องจ�กไมุ่มีุผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใดเสินอชืำ�อบุีคคลเพื�อรัับีก�รัพิจ�รัณ�แต่้งตั้�งเป็ีนกรัรัมุก�รับีริัษัีท ดังนั�น คณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และ

พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน จึงเสินอให�พิจ�รัณ�แต่้งตั้�งกรัรัมุก�รัที�ออกต้�มุวี�รัะปีรัะจำ�ปีี 2562 กลับีเข��ดำ�รังต้ำ�แหน่งกรัรัมุก�รั 

อีกวี�รัะหนึ�ง โดย์ที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นสิ�มัุญปีรัะจำ�ปีี 2562 มีุมุติ้อนุมัุติ้แต่้งตั้�งกรัรัมุก�รัใหมุ่ต้�มุที�เสินอ และพิจ�รัณ�สิรัรัห� 

กรัรัมุก�รัทดแทนกรัรัมุก�รัที�ล�ออกรัะหว่ี�งปีี โดย์ค่�ต้อบีแทนและรัะย์ะเวีล�ดำ�รังต้ำ�แหน่งคงเหลือเท่�กับีกรัรัมุก�รัเดิมุ 

ที�ล�ออก

 2.	การิพัิจาริณาค่าต์อบแทน

 พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รัโดย์คำ�นึงถึืงควี�มุเหมุ�ะสิมุกับีภ�รัะหน��ที�ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีที�ได�รัับีมุอบีหมุ�ย์ และ

ผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น ปีรัะเภทและขน�ดธุิรักิจของบีริัษัีท ปัีจจัย์ที�อ�จมีุผู้ลกรัะทบีต่้อธุิรักิจ และภ�วีะเศูรัษีฐกิจโดย์รัวีมุ  

ค่�ต้อบีแทนต้�องอย่้์ในรัะดับีที�เหมุ�ะสิมุและเพีย์งพอที�จะจ้งใจและรัักษี�กรัรัมุก�รัที�มีุคุณภ�พไวี� ทั�งนี� ค่�ต้อบีแทน 

กรัรัมุก�รับีริัษัีทได�นำ�เสินอต่้อคณะกรัรัมุบีริัษัีทเพื�อพิจ�รัณ�และนำ�เสินอต่้อที�ปีรัะชุำมุผู้้�ถืือหุ�นสิ�มัุญปีรัะจำ�ปีี 2562 เพื�อ 

ขออนุมัุติ้ พรั�อมุเปิีดเผู้ย์ค่�ต้อบีแทนกรัรัมุก�รับีริัษัีท กรัรัมุก�รัชุำดย่์อย์ ไวี�ในรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี

รายงานคณะกรรมูการส่รรหุ้าและพจ่ารณาค่าตอับแทน
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 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 คณะกรัรัมุก�รัของบีริัษัีท มีุทั�งหมุด 8 ท่�น ปีรัะกอบีด�วีย์ กรัรัมุก�รัที�เป็ีนผู้้�บีริัห�รั 2 ท่�น 

กรัรัมุก�รัที�มิุได�เป็ีนผู้้�บีริัห�รั 6 ท่�น ในจำ�นวีนนี�มีุกรัรัมุก�รัอิสิรัะ 3 คน ในปีี 2562 กรัรัมุก�รัได�รัับีค่�ต้อบีแทนต้�มุที�แสิดงไวี�

ในหัวีข�อเรัื�องค่�ต้อบีแทนของกรัรัมุก�รัและผู้้�บีรัิห�รั ซีึ�งคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนเห็นวี่�จำ�นวีน

คณะกรัรัมุก�รัและค่�ต้อบีแทนมีุควี�มุเหมุ�ะสิมุ สิอดคล�องกับีหน��ที�ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี และเป็ีนไปีต้�มุนโย์บี�ย์และ 

หลักเกณฑ์์ของคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และพิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทนโดย์คณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทได�พิจ�รัณ�เห็นชำอบีด�วีย์แล�วี 

น�ย์ปีรัะกอบี วีิศิูษีฐ์กิจก�รั

ปีรัะธิ�นคณะกรัรัมุก�รัสิรัรัห�และ

พิจ�รัณ�ค่�ต้อบีแทน



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)078

 คณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ลของ บีริัษัีท เออ�ร์ัไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) ปีรัะกอบีด�วีย์กรัรัมุก�รัอิสิรัะทั�งหมุด เพื�อให� 

ก�รัทำ�หน��ที�เป็ีนอิสิรัะอย่์�งแท�จริัง จำ�นวีน 3 ท่�น ดังนี�

 1. นอ.พญ. อิศูรัญ�  สิุขเจรัิญ กรัรัมุก�รัอิสิรัะและปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล

 2. น�ย์ปีรัะกอบี วีิศูิษีฐ์กิจก�รั กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รับีรัรัษีัทภิบี�ล

 3. รัศู.ดรั. เรัณ�  พงษี์เรัืองพันธิุ*์   กรัรัมุก�รัอิสิรัะและกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล
 *  ริศ.ดริ. เริณา พงษ์เริ่อ่งพันธุ์ุ์ ได�ริับการิแต่งตั�งเปี็นกริริมการิบริริษัทภิิบาล ตามมติที�ปีริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัท ค้ริั�งที� 1/2562  

    ตั�งแต่วัันที� 21 กุมภิาพันธุ์์ 2562  

 ในปีี 2562 ที�ผู่้�นมุ�มีุก�รัปีรัะชุำมุคณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล 1 ครัั�ง คณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ลได�ปีฏิิบัีติ้หน��ที� 
ต้�มุที�ได�รัับีมุอบีหมุ�ย์จ�กคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท ซึี�งกำ�หนดไวี�ในกฎบัีต้รัคณะกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล โดย์มีุหน��ที�รัับีผิู้ดชำอบี
ด��นก�รักำ�กับีด้แลก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีท ให�เป็ีนไปีต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี มีุก�รับีริัห�รัจัดก�รัอย่์�งโปีร่ังใสิ 
เปิีดเผู้ย์ ต้รัวีจสิอบีได� มีุควี�มุเป็ีนธิรัรัมุกับีผู้้�มีุส่ิวีนได�เสีิย์ทุกกลุ่มุ และมีุก�รัเจริัญเติ้บีโต้อย่์�งยั์�งยื์น โดย์มีุก�รัพิจ�รัณ�เรืั�อง 

ที�สิำ�คัญ ดังนี�

 1. กำ�กับีด้แลให�มีุก�รัทบีทวีนและปีรัับีปีรุังนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี จริัย์ธิรัรัมุ 
ในก�รัดำ�เนินธุิรักิจ และจรัรัย์�บีรัรัณกรัรัมุก�รับีริัษัีท ผู้้�บีริัห�รั และพนักง�น ให�สิอดคล�องกับีแนวีท�งก�รักำ�กับี 
ด้แลกิจก�รัของต้ล�ดหลักทรััพย์์แห่งปีรัะเทศูไทย์ สิำ�นักง�นคณะกรัรัมุก�รักำ�กับีหลักทรััพย์์และต้ล�ดหลักทรััพย์์ สิมุ�คมุ 
ส่ิงเสิริัมุกรัรัมุก�รับีริัษัีทไทย์ (IOD) และหลักเกณฑ์์ของ ASEAN CG Scorecard รัวีมุถึืงเพิ�มุเติ้มุนโย์บี�ย์และ 
แนวีท�งปีฏิิบัีติ้ที�ดีเกี�ย์วีกับีก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รั ต้�มุที�ได�รัับีอนุมัุติ้จ�กคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีท
 2. ทบีทวีนนโย์บี�ย์ก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดีของบีริัษัีท โดย์นำ�หลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี (CG Code) ปีี 2560 
ไปีปีรัับีใชำ�ต้�มุบีริับีทท�งธุิรักิจของบีริัษัีท และให�เปิีดเผู้ย์ในรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีี 2562 แบีบี 56-1 และเว็ีบีไซีต์้ของบีริัษัีท
 3. กำ�กับีด้แล และสินับีสินุนให�บีริัษัีท มีุก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุหลักก�รักำ�กับีด้แลกิจก�รัที�ดี เพื�อสิรั��งควี�มุเชืำ�อมัุ�นว่ี�บีริัษัีท
ดำ�เนินธุิรักิจด�วีย์ควี�มุรัับีผิู้ดชำอบี มีุควี�มุโปีร่ังใสิ ซืี�อสัิต้ย์์สุิจริัต้ และปีฏิิบัีติ้ต่้อผู้้�มีุส่ิวีนได�เสีิย์อย่์�งเท่�เทีย์มุกัน
 4. กำ�กับีด้แลให�มุีก�รัทบีทวีน และแก�ไขเพิ�มุเต้ิมุกฎบีัต้รัคณะกรัรัมุก�รับีรัิษัีทและคณะกรัรัมุก�รัชำุดย์่อย์ เพื�อให�
เหมุ�ะสิมุกับีสิถื�นก�รัณ์ปัีจจุบัีน
 5. รั�ย์ง�นผู้ลก�รัดำ�เนินง�นต่้อคณะกรัรัมุก�รับีริัษัีทอย่์�งต่้อเนื�องสิมุำ��เสิมุอ 

รายงานคณะกรรมูการบรรษััทภิบาล

นอ.พญ. อิศูรัญ� สิุขเจรัิญ

ปีรัะธิ�นกรัรัมุก�รับีรัรัษัีทภิบี�ล
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ควัามเห็น 
  ข��พเจ��ได�ต้รัวีจสิอบีงบีก�รัเงินของบีริัษัีท เออ�ร์ัไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) (บีริัษัีทฯ) ซึี�งปีรัะกอบีด�วีย์ 

งบีแสิดงฐ�นะก�รัเงิน ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 งบีกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจ งบีแสิดงก�รัเปีลี�ย์นแปีลงส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�นและ 

งบีกรัะแสิเงินสิด สิำ�หรัับีปีีสิิ�นสุิดวัีนเดีย์วีกัน และหมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบีงบีก�รัเงินรัวีมุถึืงหมุ�ย์เหตุ้สิรุัปีนโย์บี�ย์ 

ก�รับัีญชีำที�สิำ�คัญ 

  ข��พเจ��เห็นว่ี�งบีก�รัเงินข��งต้�นนี�แสิดงฐ�นะก�รัเงิน ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 ผู้ลก�รัดำ�เนินง�นและกรัะแสิเงินสิด

 สิำ�หรัับีปีีสิิ�นสุิดวัีนเดีย์วีกันของบีริัษัีท  เออ�ร์ัไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) โดย์ถ้ืกต้�องต้�มุที�ควีรัในสิ�รัะสิำ�คัญต้�มุมุ�ต้รัฐ�น 

ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน 

เกณฑ์์ในการแสำดงควัามเห็น
  ข��พเจ��ได�ปีฏิิบีัต้ิง�นต้รัวีจสิอบีต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัสิอบีบีัญชำี ควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีของข��พเจ��ได�กล่�วีไวี�ในวีรัรัค  

ค้วัามรัิบผู้ดิชอ่บข้อ่งผู้้�สอ่บบัญชีตอ่่การิตริวัจ่สอ่บงบการิเงิน ในรั�ย์ง�นของข��พเจ�� ข��พเจ��มีุควี�มุเป็ีนอิสิรัะจ�กบีริัษีทัฯ

 ต้�มุข�อกำ�หนดจรัรัย์�บีรัรัณของผู้้�ปีรัะกอบีวิีชำ�ชำพีบีญัชำทีี�กำ�หนดโดย์สิภ�วิีชำ�ชำพีบัีญชำใีนสิว่ีนที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัต้รัวีจสิอบี

 งบีก�รัเงิน และข��พเจ��ได�ปีฏิิบีัต้ิต้�มุข�อกำ�หนดด��นจรัรัย์�บีรัรัณอื�น ๆ ต้�มุที�รัะบุีในข�อกำ�หนดนั�นด�วีย์ ข��พเจ��เชำื�อวี่� 

หลักฐ�นก�รัสิอบีบีัญชำีที�ข��พเจ��ได�รัับีเพีย์งพอและเหมุ�ะสิมุเพื�อใชำ�เปี็นเกณฑ์์ในก�รัแสิดงควี�มุเห็นของข��พเจ��

เร่�องสำำาคัญในการต์รวัจสำอบ 
  เรืั�องสิำ�คัญในก�รัต้รัวีจสิอบีคือเรืั�องต่้�ง ๆ ที�มีุนัย์สิำ�คัญที�สุิดต้�มุดุลย์พินิจเยี์�ย์งผู้้�ปีรัะกอบีวิีชำ�ชีำพของข��พเจ��                

ในก�รัต้รัวีจสิอบีงบีก�รัเงินสิำ�หรัับีงวีดปัีจจุบัีน ข��พเจ��ได�นำ�เรืั�องเหล่�นี�มุ�พิจ�รัณ�ในบีริับีทของก�รัต้รัวีจสิอบี งบีก�รัเงิน

โดย์รัวีมุและในก�รัแสิดงควี�มุเห็นของข��พเจ�� ทั�งนี� ข��พเจ��ไมุ่ได�แสิดงควี�มุเห็นแย์กต่้�งห�กสิำ�หรัับีเรืั�องเหล่�นี�  ข��พเจ��

ได�ปีฏิิบัีติ้ง�นต้�มุควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีที�ได�กล่�วีไวี�ในวีรัรัค ค้วัามรัิบผิู้ดชอ่บข้อ่งผู้้�สอ่บบัญชีต่อ่การิตริวัจ่สอ่บงบการิเงิน 

ในรั�ย์ง�นของข��พเจ�� ซึี�งได�รัวีมุควี�มุรัับีผิู้ดชำอบีที�เกี�ย์วีกับีเรืั�องเหล่�นี�ด�วีย์ ก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของข��พเจ��ได�รัวีมุวิีธีิ 

ก�รัต้รัวีจสิอบีที�ออกแบีบีมุ�เพื�อต้อบีสินองต่้อก�รัปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์งจ�กก�รัแสิดงข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีนสิ�รัะ 

สิำ�คัญในงบีก�รัเงิน ผู้ลของวิีธีิก�รัต้รัวีจสิอบีของข��พเจ�� ซึี�งได�รัวีมุวิีธีิก�รัต้รัวีจสิอบีสิำ�หรัับีเรืั�องเหล่�นี�ด�วีย์ ได�ใชำ�เป็ีนเกณฑ์์

ในก�รัแสิดงควี�มุเห็นของข��พเจ��ต่้องบีก�รัเงินโดย์รัวีมุ

  เรืั�องสิำ�คัญในก�รัต้รัวีจสิอบี พรั�อมุวิีธีิก�รัต้รัวีจสิอบีสิำ�หรัับีแต่้ละเรืั�องมีุดังต่้อไปีนี�

การิริับริู้ริายได้ ้
  เนื�องจ�กรั�ย์ได�จ�กก�รัข�ย์และบีรักิ�รัของบีริัษัีทฯมุจีำ�นวีนเงนิที�มุสีิ�รัะสิำ�คัญ รัวีมุถืงึลกัษีณะก�รัปีรัะกอบีธิรุักจิ

 ของบีรัิษีัทฯซีึ�งมุีรั�ย์ได�หล�ย์ปีรัะเภท ดังนั�น ข��พเจ��จึงให�ควี�มุสิำ�คัญกับีก�รัต้รัวีจสิอบีเกี�ย์วีกับีมุ้ลค่�และรัะย์ะเวีล�ใน

ก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ได�

  ข��พเจ��ได�ต้รัวีจสิอบีก�รัรัับีรั้�รั�ย์ได�ของบีรัิษีัทฯโดย์ก�รั

  • ปีรัะเมิุนและทดสิอบีรัะบีบีสิ�รัสินเทศูและรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในของบีริัษัีทฯที�เกี�ย์วีข�องกับีวีงจรัรั�ย์ได�  

โดย์ก�รัสิอบีถื�มุผู้้�รัับีผิู้ดชำอบี ทำ�ควี�มุเข��ใจ และสุ่ิมุเลือกตั้วีอย่์�งเพื�อทดสิอบีก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุก�รัควีบีคุมุที�บีริัษัีทฯออกแบีบีไวี� 

  •  สุ่ิมุตั้วีอย่์�งสัิญญ�บีริัก�รัและรั�ย์ก�รัข�ย์รัะหว่ี�งปีีและช่ำวีงใกล�สิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�บัีญชีำ เพื�อต้รัวีจสิอบีก�รัเกิดขึ�นจริัง

 ของรั�ย์ก�รัและควี�มุถ้ืกต้�องของก�รับัีนทึกรั�ย์ก�รัว่ี�เป็ีนไปีต้�มุเงื�อนไขที�รัะบุีและสิอดคล�องกับีนโย์บี�ย์ก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ได�ของ 

บีริัษัีทฯ   

รายงานข้อังผู้ส่อับบัญชื่ีรับอัน้ญาต
เสำนอต่์อผู้้้ถ่ือหุ้นข้องบริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)080

  • สิอบีท�นใบีลดหนี�ที�บีรัิษีัทฯออกภ�ย์หลังวีันสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�บีัญชำี  

  •  วีิเครั�ะห์เปีรีัย์บีเทีย์บีข�อมุ้ลบัีญชำีรั�ย์ได�แบีบีแย์กย่์อย์เพื�อต้รัวีจสิอบีควี�มุผิู้ดปีกติ้ที�อ�จเกิดขึ�นของรั�ย์ก�รั 

ต้ลอดรัอบีรัะย์ะเวีล�บีัญชำี โดย์เฉพ�ะรั�ย์ก�รับีัญชำีที�ทำ�ผู้่�นใบีสิำ�คัญทั�วีไปี 

ภาษัเ่งินได้ร้ิอการิต์ัด้บัญช้่

  บีริัษัีทฯได�เปิีดเผู้ย์นโย์บี�ย์ก�รับัีญชีำและรั�ย์ละเอีย์ดเกี�ย์วีกับีภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำไวี�ในหมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบี             

งบีก�รัเงินข�อ 4.14 และข�อ 23 ต้�มุลำ�ดับี โดย์สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำจะสิ�มุ�รัถืรัับีร้ั�รั�ย์ก�รัได�เมืุ�อมีุควี�มุเป็ีนไปี 

ได�ค่อนข��งแน่ว่ี�บีริัษัีทฯ จะมีุกำ�ไรัท�งภ�ษีีเพีย์งพอที�จะนำ�สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำมุ�ใชำ�ปีรัะโย์ชำน์ในอน�คต้ได�

ซึี�งก�รัพิจ�รัณ�ว่ี�บีริัษัีทฯ จะมีุกำ�ไรัท�งภ�ษีีในอน�คต้เพีย์งพอที�จะนำ�ผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีหรืัอผู้ลข�ดทุนท�งภ�ษีีมุ�ใชำ�

ปีรัะโย์ชำน์ได�นั�น ต้�องอ�ศัูย์ดุลย์พินิจของฝ่ึ�ย์บีริัห�รัค่อนข��งมุ�กในก�รัจัดทำ�แผู้นธุิรักิจและปีรัะมุ�ณก�รักำ�ไรัท�งภ�ษีี 

ในอน�คต้ที�ค�ดว่ี�จะเกิดขึ�นต้�มุแผู้นธุิรักิจที�ได�อนุมัุติ้แล�วี ดังนั�น จึงมีุควี�มุเสีิ�ย์งเกี�ย์วีกับีมุ้ลค่�สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รั

ตั้ดบัีญชีำ

  ข��พเจ��ได�ปีรัะเมุินปีรัะมุ�ณก�รักำ�ไรัท�งภ�ษีีในอน�คต้โดย์ก�รัต้รัวีจสิอบีข�อมุ้ลที�จำ�เปี็นและข�อสิมุมุต้ิท�งด��น

เศูรัษีฐกิจที�สิำ�คัญที�ใชำ�ในก�รัจัดทำ�ปีรัะมุ�ณก�รัดังกล่�วี โดย์ก�รัเปีรีัย์บีเทีย์บีกับีข�อมุ้ลภ�ย์ในของบีริัษัีทฯ โดย์ข��พเจ��ได�ให�

ควี�มุสิำ�คัญกับีข�อมุ้ลและข�อสิมุมุติ้ที�มีุผู้ลกรัะทบีกับีก�รัเติ้บีโต้ของรั�ย์ได�และอัต้รั�กำ�ไรัขั�นต้�น นอกจ�กนี� ข��พเจ��ได� 

เปีรีัย์บีเทีย์บีปีรัะมุ�ณก�รักำ�ไรัท�งภ�ษีีในอดีต้กับีกำ�ไรัท�งภ�ษีีที�เกิดขึ�นจริังเพื�อปีรัะเมิุน ก�รัใชำ�ดุลย์พินิจของฝ่ึ�ย์บีริัห�รัใน

ก�รัปีรัะมุ�ณก�รักำ�ไรัท�งภ�ษีีดังกล่�วี ต้ลอดจนทดสิอบีก�รัคำ�นวีณปีรัะมุ�ณก�รักำ�ไรัท�งภ�ษีีในอน�คต้ต้�มุข�อมุ้ลและ 

ข�อสิมุมุติ้ดังกล่�วีข��งต้�น

ข้้อม้ล้อ่�น 

  ผู้้�บีริัห�รัเป็ีนผู้้�รัับีผู้ิดชำอบีต้่อข�อมุ้ลอื�น ซีึ�งรัวีมุถึืงข�อมุ้ลที�รัวีมุอย์้่ในรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีีของบีริัษัีทฯ (แต่้ไมุ่รัวีมุถึืง                

งบีก�รัเงินและรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบีบีัญชำีที�แสิดงอย์้่ในรั�ย์ง�นนั�น)  ซีึ�งค�ดวี่�จะถื้กจัดเต้รัีย์มุให�กับีข��พเจ��ภ�ย์หลังวีันที� 

ในรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบีบีัญชำีนี�

  ควี�มุเห็นของข��พเจ��ต่้องบีก�รัเงินไมุ่ครัอบีคลุมุถืึงข�อมุ้ลอื�นและข��พเจ��ไมุ่ได�ให�ข�อสิรุัปีในลักษีณะก�รัให�               

ควี�มุเชำื�อมุั�นในรั้ปีแบีบีใด ๆ ต้่อข�อมุ้ลอื�นนั�น 

  ควี�มุรัับีผู้ิดชำอบีของข��พเจ��ที�เกี�ย์วีเนื�องกับีก�รัต้รัวีจสิอบีงบีก�รัเงินคือ ก�รัอ่�นและพิจ�รัณ�วี่�ข�อมุ้ลอื�นนั�นมุี

ควี�มุขดัแย์�งที�มุสีิ�รัะสิำ�คญักับีงบีก�รัเงนิหรัอืกบัีควี�มุรั้�ที�ได�รับัีจ�กก�รัต้รัวีจสิอบีของข��พเจ��หรัอืไมุ ่หรัอืปีรั�กฏิวี�่ข�อมุล้

อื�นแสิดงขัดต้่อข�อเท็จจรัิงอันเปี็นสิ�รัะสิำ�คัญหรืัอไมุ่ 

  เมุื�อข��พเจ��ได�อ่�นรั�ย์ง�นปีรัะจำ�ปีีของบีริัษัีทฯต้�มุที�กล่�วีข��งต้�น และห�กสิรุัปีได�ว่ี�มีุก�รัแสิดงข�อมุ้ลที�ขัดต้่อ 

ข�อเท็จจรัิงอันเปี็นสิ�รัะสิำ�คัญ ข��พเจ��จะสิื�อสิ�รัเรัื�องดังกล่�วีให�ผู้้�มุีหน��ที�ในก�รักำ�กับีดแ้ลทรั�บีเพื�อให�มุีก�รัดำ�เนินก�รั

แก�ไขที�เหมุ�ะสิมุต้่อไปี  

ควัามรับผู้้ดชอบข้องผู้้้บริหารแล้ะผู้้้ม่หน้าท่�ในการกำากับด้แล้ต่์องบการเงิน
  ผู้้�บีริัห�รัมีุหน��ที�รัับีผิู้ดชำอบีในก�รัจัดทำ�และนำ�เสินองบีก�รัเงินเหล่�นี�โดย์ถ้ืกต้�องต้�มุที�ควีรัต้�มุมุ�ต้รัฐ�น                   

ก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน และรัับีผิู้ดชำอบีเกี�ย์วีกับีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในที�ผู้้�บีริัห�รัพิจ�รัณ�ว่ี�จำ�เป็ีนเพื�อให�สิ�มุ�รัถืจัดทำ�งบี 

ก�รัเงินที�ปีรั�ศูจ�กก�รัแสิดงข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญไมุ่ว่ี�จะเกิดจ�กก�รัทุจริัต้หรืัอข�อผิู้ดพล�ด

  ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงิน ผู้้�บีริัห�รัรัับีผิู้ดชำอบีในก�รัปีรัะเมิุนควี�มุสิ�มุ�รัถืของบีริัษัีทฯในก�รัดำ�เนินง�นต่้อเนื�อง  

ก�รัเปิีดเผู้ย์เรืั�องที�เกี�ย์วีกับีก�รัดำ�เนินง�นต่้อเนื�องในกรัณีที�มีุเรืั�องดังกล่�วี และก�รัใชำ�เกณฑ์์ก�รับัีญชีำสิำ�หรัับีกิจก�รัที�ดำ�เนิน

ง�นต่้อเนื�อง เวี�นแต่้ผู้้�บีริัห�รัมีุควี�มุตั้�งใจที�จะเลิกบีริัษัีทฯหรืัอหยุ์ดดำ�เนินง�นหรืัอไมุ่สิ�มุ�รัถืดำ�เนินง�นต่้อเนื�องอีกต่้อไปีได�

  ผู้้�มีุหน��ที�ในก�รักำ�กับีด้แลมีุหน��ที�ในก�รัสิอดส่ิองด้แลกรัะบีวีนก�รัในก�รัจัดทำ�รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินของบีริัษัีทฯ
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ควัามรับผู้้ดชอบข้องผู้้้สำอบบัญชีต่์อการต์รวัจสำอบงบการเงิน
  ก�รัต้รัวีจสิอบีของข��พเจ��มีุวัีต้ถุืปีรัะสิงค์เพื�อให�ได�ควี�มุเชืำ�อมัุ�นอย่์�งสิมุเหตุ้สิมุผู้ลว่ี�งบีก�รัเงินโดย์รัวีมุปีรั�ศูจ�ก 
ก�รัแสิดงข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญหรืัอไมุ่ ไมุ่ว่ี�จะเกิดจ�กก�รัทุจริัต้หรืัอข�อผิู้ดพล�ด และเสินอรั�ย์ง�น 
ของผู้้�สิอบีบัีญชีำซึี�งรัวีมุควี�มุเห็นของข��พเจ��อย่้์ด�วีย์ ควี�มุเชืำ�อมัุ�นอย่์�งสิมุเหตุ้สิมุผู้ลคือควี�มุเชืำ�อมัุ�นในรัะดับีส้ิงแต่้ไมุ่ได�เป็ีน 
ก�รัรัับีปีรัะกันว่ี�ก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นต้รัวีจสิอบีต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัสิอบีบัีญชีำจะสิ�มุ�รัถืต้รัวีจพบีข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีน
สิ�รัะสิำ�คัญที�มีุอย่้์ได�เสิมุอไปี ข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอ�จเกิดจ�กก�รัทุจริัต้หรืัอข�อผิู้ดพล�ดและถืือว่ี�มีุสิ�รัะสิำ�คัญเมืุ�อ 
ค�ดก�รัณ์อย่์�งสิมุเหตุ้สิมุผู้ลได�ว่ี�รั�ย์ก�รัที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังแต่้ละรั�ย์ก�รัหรืัอทุกรั�ย์ก�รัรัวีมุกันจะมีุผู้ลต่้อก�รัตั้ดสิินใจ 
ท�งเศูรัษีฐกิจของผู้้�ใชำ�งบีก�รัเงินจ�กก�รัใชำ�งบีก�รัเงินเหล่�นี�
  ในก�รัต้รัวีจสิอบีของข��พเจ��ต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัสิอบีบัีญชีำ ข��พเจ��ใชำ�ดุลย์พินิจและก�รัสัิงเกต้และสิงสัิย์เยี์�ย์ง                      

ผู้้�ปีรัะกอบีวิีชำ�ชีำพต้ลอดก�รัต้รัวีจสิอบี และข��พเจ��ได�ปีฏิิบัีติ้ง�นดังต่้อไปีนี�ด�วีย์

  • รัะบุีและปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์งที�อ�จมีุก�รัแสิดงข�อมุ้ลที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญในงบีก�รัเงิน ไมุ่ว่ี�จะ 

เกิดจ�กก�รัทุจริัต้หรืัอข�อผิู้ดพล�ด ออกแบีบีและปีฏิิบัีติ้ง�นต้�มุวิีธีิก�รัต้รัวีจสิอบีเพื�อต้อบีสินองต่้อควี�มุเสีิ�ย์งเหล่�นั�น และ

ได�หลักฐ�นก�รัสิอบีบัีญชีำที�เพีย์งพอและเหมุ�ะสิมุเพื�อเป็ีนเกณฑ์์ในก�รัแสิดงควี�มุเห็นของข��พเจ�� ควี�มุเสีิ�ย์งที�ไมุ่พบีข�อมุ้ล

ที�ขัดต่้อข�อเท็จจริังอันเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญซึี�งเป็ีนผู้ลมุ�จ�กก�รัทุจริัต้จะส้ิงกว่ี�ควี�มุเสีิ�ย์งที�เกิดจ�กข�อผิู้ดพล�ด เนื�องจ�กก�รั 

ทุจริัต้อ�จเกี�ย์วีกับีก�รัสิมุร้ั�ร่ัวีมุคิด ก�รัปีลอมุแปีลงเอกสิ�รัหลักฐ�น ก�รัตั้�งใจละเวี�นก�รัแสิดงข�อมุ้ล ก�รัแสิดงข�อมุ้ลที� 

ไมุ่ต้รังต้�มุข�อเท็จจริังหรืัอก�รัแทรักแซีงก�รัควีบีคุมุภ�ย์ใน

  • ทำ�ควี�มุเข��ใจเกี�ย์วีกับีรัะบีบีก�รัควีบีคุมุภ�ย์ในที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัต้รัวีจสิอบี เพื�อออกแบีบีวีิธิีก�รัต้รัวีจสิอบี

ให�เหมุ�ะสิมุกับีสิถื�นก�รัณ์ แต้่ไมุ่ใชำ่เพื�อวีัต้ถืุปีรัะสิงค์ในก�รัแสิดงควี�มุเห็นต้่อควี�มุมุีปีรัะสิิทธิิผู้ลของก�รัควีบีคุมุ 

ภ�ย์ในของบีรัิษีัทฯ

  • ปีรัะเมุินควี�มุเหมุ�ะสิมุของนโย์บี�ย์ก�รับัีญชำีที�ผู้้�บีรัิห�รัใชำ�และควี�มุสิมุเหตุ้สิมุผู้ลของปีรัะมุ�ณก�รัท�งบีัญชำี

และก�รัเปีิดเผู้ย์ข�อมุ้ลที�เกี�ย์วีข�องที�ผู้้�บีรัิห�รัจัดทำ�

  • สิรุัปีเกี�ย์วีกับีควี�มุเหมุ�ะสิมุของก�รัใชำ�เกณฑ์์ก�รับัีญชีำสิำ�หรัับีกิจก�รัที�ดำ�เนินง�นต่้อเนื�องของผู้้�บีริัห�รัและสิรุัปีจ�ก

หลักฐ�นก�รัสิอบีบัีญชีำที�ได�รัับีว่ี�มีุควี�มุไมุ่แน่นอนที�มีุสิ�รัะสิำ�คัญที�เกี�ย์วีกับีเหตุ้ก�รัณ์หรืัอสิถื�นก�รัณ์ที�อ�จเป็ีนเหตุ้ให�เกิด 

ข�อสิงสัิย์อย่์�งมีุนัย์สิำ�คัญต่้อควี�มุสิ�มุ�รัถืของบีริัษัีทฯในก�รัดำ�เนินง�นต่้อเนื�องหรืัอไมุ่ ห�กข��พเจ��ได�ข�อสิรุัปีว่ี�มีุควี�มุไมุ่ 

แน่นอนที�มีุสิ�รัะสิำ�คัญ ข��พเจ��จะต้�องให�ข�อสัิงเกต้ไวี�ในรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบีบัีญชีำของข��พเจ��ถึืงก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลที�เกี�ย์วีข�องใน 

งบีก�รัเงิน หรืัอห�กเห็นว่ี�ก�รัเปิีดเผู้ย์ดังกล่�วีไมุ่เพีย์งพอ ข��พเจ��จะแสิดงควี�มุเห็นที�เปีลี�ย์นแปีลงไปี ข�อสิรุัปีของข��พเจ��ขึ�น 

อย่้์กับีหลักฐ�น ก�รัสิอบีบัีญชีำที�ได�รัับีจนถึืงวัีนที�ในรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบีบัีญชีำของข��พเจ�� อย่์�งไรัก็ต้�มุ เหตุ้ก�รัณ์หรืัอสิถื�นก�รัณ์

ในอน�คต้อ�จเป็ีนเหตุ้ให�บีริัษัีทฯ ต้�องหยุ์ดก�รัดำ�เนินง�นต่้อเนื�องได�

  • ปีรัะเมิุนก�รันำ�เสินอ โครังสิรั��งและเนื�อห�ของงบีก�รัเงินโดย์รัวีมุ รัวีมุถึืงก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลที�เกี�ย์วีข�อง ต้ลอดจน 

ปีรัะเมิุนว่ี�งบีก�รัเงินแสิดงรั�ย์ก�รัและเหตุ้ก�รัณ์ที�เกิดขึ�นโดย์ถ้ืกต้�องต้�มุที�ควีรัหรืัอไมุ่ 

  ข��พเจ��ได�สิื�อสิ�รักับีผู้้�มุีหน��ที�ในก�รักำ�กับีด้แลในเรัื�องต่้�ง ๆ ซีึ�งรัวีมุถืึงขอบีเขต้และชำ่วีงเวีล�ของก�รัต้รัวีจสิอบี

ต้�มุที�ได�วี�งแผู้นไวี� ปีรัะเด็นที�มุีนัย์สิำ�คัญที�พบีจ�กก�รัต้รัวีจสิอบีรัวีมุถึืงข�อบีกพร่ัองที�มุีนัย์สิำ�คัญในรัะบีบีก�รัควีบีคุมุ 

ภ�ย์ในห�กข��พเจ��ได�พบีในรัะหวี่�งก�รัต้รัวีจสิอบีของข��พเจ��

  ข��พเจ��ได�ให�คำ�รัับีรัองแก่ผู้้�มุีหน��ที�ในก�รักำ�กับีด้แลวี่�ข��พเจ��ได�ปีฏิิบัีติ้ต้�มุข�อกำ�หนดจรัรัย์�บีรัรัณที�เกี�ย์วีข�อง

กับีควี�มุเป็ีนอสิิรัะและได�สิื�อสิ�รักับีผู้้�มุหีน��ที�ในก�รักำ�กบัีด้แลเกี�ย์วีกบัีควี�มุสิมัุพนัธิท์ั�งหมุดต้ลอดจนเรืั�องอื�นซีึ�งข��พเจ��

เชำื�อวี่�มุีเหตุ้ผู้ลที�บีุคคลภ�ย์นอกอ�จพิจ�รัณ�วี่�กรัะทบีต้่อควี�มุเปี็นอิสิรัะของข��พเจ��และมุ�ต้รัก�รัที�ข��พเจ��ใชำ�เพื�อ 

ป้ีองกันไมุ่ให�ข��พเจ��ข�ดควี�มุเปี็นอิสิรัะ



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)082

  จ�กเรัื�องทั�งหล�ย์ที�สิื�อสิ�รักับีผู้้�มุีหน��ที�ในก�รักำ�กับีด้แล ข��พเจ��ได�พิจ�รัณ�เรัื�องต้่�ง ๆ ที�มุีนัย์สิำ�คัญที�สุิดใน 

ก�รัต้รัวีจสิอบีงบีก�รัเงินในงวีดปัีจจุบีันและกำ�หนดเป็ีนเรัื�องสิำ�คัญในก�รัต้รัวีจสิอบี ข��พเจ��ได�อธิิบี�ย์เรัื�องเหล่�นี�ไวี�                 

ในรั�ย์ง�นของผู้้�สิอบีบัีญชำ ีเวี�นแต้ก่ฎหมุ�ย์หรัอืข�อบัีงคับีห��มุไมุ่ให�เปีดิเผู้ย์เรัื�องดังกล�่วีต้อ่สิ�ธิ�รัณะ หรัอืในสิถื�นก�รัณ์

ที�ย์�กที�จะเกิดขึ�น ข��พเจ��พิจ�รัณ�ว่ี�ไมุค่วีรัสิื�อสิ�รัเรัื�องดังกล�่วีในรั�ย์ง�นของข��พเจ��เพรั�ะก�รักรัะทำ�ดงักล�่วีสิ�มุ�รัถื

ค�ดก�รัณ์ได�อย์่�งสิมุเหตุ้สิมุผู้ลวี่�จะมุีผู้ลกรัะทบีในท�งลบีมุ�กกวี่�ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ที�ผู้้�มุีสิ่วีนได�เสิีย์สิ�ธิ�รัณะจะได�จ�ก 

ก�รัสิื�อสิ�รัดังกล่�วี

  ข��พเจ��เปี็นผู้้�รัับีผู้ิดชำอบีง�นสิอบีบีัญชำีและก�รันำ�เสินอรั�ย์ง�นฉบีับีนี�

ช้ยพัล	ศุภเศริษัฐนนท์

ผู้้�สิอบีบีัญชำีรัับีอนุญ�ต้ เลขทะเบีีย์น 3972

บีรัิษีัท สิำ�นักง�น อีวี�ย์ จำ�กัด

กรัุงเทพฯ: 24 กุมุภ�พันธิ์ 2563
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบแสำดงฐานะการเงิน
ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

หมืายเหต์ุ 2562 2561

สื่ินทริัพัย์	
สื่ินทริัพัย์หมืุนเว่ยน
 เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิด
 เงินลงทุนชำั�วีครั�วี
 ลก้หนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น 
 สิินค��คงเหลือ
 ต้�นทุนบีริัก�รัรัอต้ัดจ่�ย์ 
 สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์นอื�น
 ริวมืสื่ินทริัพัย์หมืุนเว่ยน
สื่ินทริัพัย์ไมื่หมืุนเว่ยน
 เงินฝึ�กธิน�ค�รัที�มุีภ�รัะคำ�ปีรัะกัน
 ที�ดิน อ�ค�รัและอุปีกรัณ์
 สิินทรััพย์์ไมุ่มุีต้ัวีต้น
 ภ�ษีีเงินได�ถื้กหัก ณ ที�จ่�ย์ 
 เงินมุัดจำ�
 สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัต้ัดบีัญชำี
	 ริวมืสิื่นทริัพัย์ไมื่หมืุนเว่ยน
ริวมืสิื่นทริัพัย์

7
8

6, 9, 21
10
11

12
13
14 
15

23

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

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

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)084

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบแสำดงฐานะการเงิน (ต่์อ)
ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

หมืายเหต์ุ 2562 2561

หน่�สื่ินและส่ื่วนข้องผู้ถ่อหุ้น	
หน่�สื่ินหมืุนเว่ยน
 เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น
 หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงินที�ถึืงกำ�หนดชำำ�รัะ
  ภ�ย์ในหนึ�งปีี 
 หนี�สิินหมุุนเวีีย์นอื�น
 ริวมืหน่�สื่ินหมืุนเว่ยน
หน่�สิื่นไมื่หมืุนเว่ยน
 หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ก�รัเงิน - สิุทธิิจ�กสิ่วีนที�ถืึง
  กำ�หนดชำำ�รัะภ�ย์ในหนึ�งปีี
 สิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น
 ริวมืหน่�สื่ินไมื่หมืุนเว่ยน
ริวมืหน่�สื่ิน
สื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น
 ทุนเรัือนหุ�น
 ทุนจดทะเบีีย์น
       • หุ�นสิ�มุัญ 466,000,000 หุ�น มุ้ลค่�หุ�นละ 0.25 บี�ท
 ทุนออกจำ�หน่�ย์และชำำ�รัะเต้็มุมุ้ลค่�แล�วี
       • หุ�นสิ�มุัญ 466,000,000 หุ�น มุ้ลค่�หุ�นละ 0.25 บี�ท
 สิ่วีนเกินมุ้ลค่�หุ�นสิ�มุัญ
 กำ�ไรัสิะสิมุ (ข�ดทุน)
  จัดสิรัรัแล�วี-สิำ�รัองต้�มุกฎหมุ�ย์
  ข�ดทุนสิะสิมุ
ริวมืส่ื่วนข้องผู้ถ่อหุ้น
ริวมืหน่�สื่ินและสื่่วนข้องผู้ถ่อหุ้น 

6, 16

17
21

17
18

19

18,070,198

375,221
2,603,928

21,049,347

15,955,527

352,820
2,926,395

19,234,742

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

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

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

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�
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กำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ร็ิจอ่�น	:
ริายการิท่�จะไมื่ถูกบันทึกในสื่่วนข้องกำาไริหริ่อข้าด้ทุนในภายหลัง
 ผู้ลข�ดทุนจ�กก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้ร์ัปีรัะกันภัย์
       - สิุทธิิจ�กภ�ษีีเงินได�
 กำ�ไรัข�ดทุนเบี็ดเสิรั็จอื�นสิำ�หรัับีปีี
 กำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ร็ิจริวมืสื่ำาหรัิบปีี

กำาไริต์่อหุ้น
 กำ�ไรัต้่อหุ�นขั�นพื�นฐ�น
 กำ�ไรัสิำ�หรัับีปีี

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสำร็จ
สำำาหรับปีส้ำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

หมืายเหต์ุ 2562 2561

(หน่วย	:	บาท)

กำาไริข้าด้ทุน	:
ริายได้้
 รั�ย์ได�จ�กสิัญญ�ที�ทำ�กับีล้กค��
 ดอกเบีี�ย์รัับี
 รั�ย์ได�อื�น
 ริวมืริายได้้
ค่าใช้้จ่าย
 ต้�นทุนข�ย์ บีรัิก�รั และค่�สิิทธิิ
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ในก�รัข�ย์และจัดจำ�หน่�ย์
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ในก�รับีริัห�รั
 ริวมืค่าใช้้จ่าย
กำาไริก่อนค่าใช้้จ่ายทางการิเงินและภาษั่เงินได้้
ค่�ใชำ�จ่�ย์ท�งก�รัเงิน
กำาไริก่อนภาษั่เงินได้้
ค่�ใชำ�จ่�ย์ภ�ษีีเงินได�
กำาไริสื่ำาหริับปีี

164,427,329
1,410,198

120,168
165,957,695

135,663,661
1,166,913

52,355
136,882,929

20

23

25

118,473,206
1,153,626

43,132,427
162,759,259
3,198,436
( 117,020)
3,081,416

94,371,101
1,417,990

36,633,261
132,422,352
4,460,577
( 140,085)
4,320,492

- (981,658)

- (981,658)

0.003 0.007

1,327,999 2,418,925	

(1,753,417)
1,327,999

(919,909)
3,400,583

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)086

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบแสำดงการเปล่้�ยนแปล้งส่ำวันข้องผู้้้ถ่ือหุ้น
สำำาหรับปีส้ำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

ทุนเริ่อนหุ้น
ท่�ออกและ
ช้ำาริะแล้ว

สื่่วนเกิน
มืูลค่า

หุ้นสื่ามืัญ

จัด้สื่ริริแล้ว	- 
สื่ำาริองต์ามื 
กฎหมืาย ข้าด้ทุนสื่ะสื่มื

กำาไริสื่ะสื่มื	(ข้าด้ทนุ)

(หน่วย	:	บาท)

116,500,000
-
-
- 

116,500,000

11,650,000
-
-
- 

11,650,000

(8,554,045)
3,400,583
(981,658)
2,418,925

(6,135,120)

203,060,632
3,400,583
(981,658)
2,418,925

205,479,557

83,464,677
-
- 
- 

83,464,677

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�

ยอด้คงเหล่อ	ณ	วันท่�	1	มืกริาคมื	2561
 กำ�ไรัสิำ�หรัับีปีี
 กำ�ไรัข�ดทุนเบี็ดเสิรั็จอื�นสิำ�หรัับีปีี

 กำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ริ็จริวมืสื่ำาหริับปีี
ยอด้คงเหล่อ	ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2561

ยอด้คงเหล่อ	ณ	วันท่�	1	มืกริาคมื	2562

 กำ�ไรัสิำ�หรัับีปีี
 กำ�ไรัข�ดทุนเบี็ดเสิรั็จอื�นสิำ�หรัับีปีี

 กำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ริ็จริวมืสื่ำาหริับปีี
ยอด้คงเหล่อ	ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2562

116,500,000
- 
- 
-	

116,500,000

83,464,677
-
-
-

83,464,677

11,650,000
-
-
-

11,650,000

(6,135,120)
1,327,999

-
1,327,999

(4,807,121)

205,479,557
1,327,999

-
1,327,999

206,807,556

ริวมื
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบกระแสำเงินสำด
สำำาหรับปีส้ำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

2562 2561

(หน่วย	:	บาท)

กริะแสื่เงินสื่ด้จากกิจกริริมืด้ำาเนินงาน
 กำ�ไรัก่อนภ�ษีีเงินได�

ริายการิปีรัิบกริะทบยอด้กำาไริก่อนภาษั่เปี็นเงินสื่ด้ริับ	(จ่าย)
 จากกิจกริริมืด้ำาเนินงาน
 ค่�เสิื�อมุรั�ค�และค่�ต้ัดจำ�หน่�ย์
 หนี�สิงสิัย์จะสิ้ญ (โอนกลับี)
 ก�รัปีรัับีลดมุ้ลค่�สิินค��คงเหลือเปี็นมุ้ลค่�สิุทธิทิี�จะได�รัับี
 ต้ัดจำ�หน่�ย์ต้�นทุนบีรัิก�รัรัอต้ัดจ่�ย์
 กำ�ไรัจ�กก�รัจำ�หน่�ย์อุปีกรัณ์
 ต้ัดจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ไมุ่มุีต้ัวีต้น
 ต้ัดจำ�หน่�ย์ภ�ษีีเงินได�หัก ณ ที�จ่�ย์
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น
 ดอกเบีี�ย์จ่�ย์
 ดอกเบีี�ย์รัับี
กำาไริจากการิด้ำาเนินงานก่อนการิเปีล่�ยนแปีลงในสิื่นทรัิพัย์และหน่�สิื่นด้ำาเนินงาน
สื่ินทริัพัย์ด้ำาเนินงาน	(เพัิ�มืข้ึ�น)	ลด้ลง
 ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น
 สิินค��คงเหลือ
 ต้�นทุนบีรัิก�รัรัอต้ัดจ่�ย์
 สิินทรััพย์์หมุุนเวีีย์นอื�น
 สิินทรััพย์์อื�น
หน่�สิื่นด้ำาเนินงานเพัิ�มืข้ึ�น	(ลด้ลง)
 เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น
 หนี�สิินอื�น
 จ่�ย์ผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น
เงินสื่ด้จาก	(ใช้้ไปีใน)	กิจกริริมืด้ำาเนินงาน
 เงินสิดรัับีจ�กก�รัขอคืนภ�ษีีเงินได�หัก ณ ที�จ่�ย์
 จ่�ย์ภ�ษีีเงินได�
เงินสื่ด้สืุ่ทธุิจาก	(ใช้้ไปีใน)	กิจกริริมืด้ำาเนินงาน

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

(16,701,878)
44,093

(35,073,330)
(1,606,056)

(25,000)

2,114,671 
(322,467)

 (3,255,332)
(22,269,885)

3,730,786
(3,454,456)

					(21,993,555)

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

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)088

(หน่วย	:	บาท)

(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)

บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
งบกระแสำเงินสำด (ต่์อ)
สำำาหรับปีส้ำ�นสุำดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

หมายเหตุปีริะกอ่บงบการิเงินเปี็นส่วันหน่�งข้อ่งงบการิเงินนี�

กริะแสื่เงินสื่ด้จากกิจกริริมืลงทุน
 เงินฝึ�กปีรัะจำ�เพิ�มุขึ�น
 ซีื�ออุปีกรัณ์
 ซีื�อสิินทรััพย์์ไมุ่มุีตั้วีต้น
 เงินสิดรับัีจ�กก�รัจำ�หน่�ย์อุปีกรัณ์
 ดอกเบีี�ย์รัับี
เงินสื่ด้สุื่ทธุิใช้้ไปีในกิจกริริมืลงทุน
กริะแสื่เงินสื่ด้จากกิจกริริมืจัด้หาเงิน
 จ่�ย์ชำำ�รัะหนี�สิินต้�มุสิัญญ�เชำ่�ท�งก�รัเงิน
 จ่�ย์ดอกเบีี�ย์
เงินสื่ด้สืุ่ทธุิใช้้ไปีในกิจกริริมืจัด้หาเงิน
เงินสื่ด้และริายการิเท่ยบเท่าเงินสื่ด้เพัิ�มืข้ึ�น	(ลด้ลง)	สืุ่ทธิุ
เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิดต้�นปีี
เงินสื่ด้และริายการิเท่ยบเท่าเงินสื่ด้ปีลายปีี	(หมายเหตุุ 7)

ข้้อมืูลกริะแสื่เงินสื่ด้เปีิด้เผยเพัิ�มืเต์ิมื
รั�ย์ก�รัที�ไมุ่ใชำ่เงินสิด
 ผู้ลข�ดทุนจ�กก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้ร์ัปีรัะกันภัย์

2562 2561
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ์ประกอบงบการเงิน
สำำาหรับปีสำ้�นสำุดวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

1. ข้้อม้ล้ทั�วัไป
 บีรัิษีัท เออ�รั์ไอพี จำ�กัด (มุห�ชำน) (“บีรัิษีัทฯ”) เป็ีนบีริัษีัทมุห�ชำนซีึ�งจัดต้ั�งและมุีภ้มุิลำ�เน�ในปีรัะเทศูไทย์ ธิุรักิจหลัก

ของบีริัษีัทฯคือ ก�รัจัดง�นนิทรัรัศูก�รัและกิจกรัรัมุท�งก�รัต้ล�ดทุกปีรัะเภท ก�รัผู้ลิต้และจำ�หน่�ย์หนังสิือ 

เกี�ย์วีกับีข�อมุ้ลสิ�รัสินเทศู รัับีโฆษีณ� ที�อย่้์ต้�มุที�จดทะเบีีย์นของบีริัษัีทฯอย์้่ที� 99/16-20 ถืนนรััชำด�ภิเษีก เขต้ดินแดง 

กรัุงเทพมุห�นครั

2. เกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน
 งบีก�รัเงินนี�จัดทำ�ขึ�นต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินที�กำ�หนดในพรัะรั�ชำบีัญญัต้ิวีิชำ�ชำีพบีัญชำี พ.ศู. 2547 โดย์

แสิดงรั�ย์ก�รัในงบีก�รัเงินต้�มุข�อกำ�หนดในปีรัะก�ศูกรัมุพัฒน�ธิุรักิจก�รัค��ลงวีันที� 11 ตุ้ล�คมุ 2559 ออกต้�มุ 

ควี�มุในพรัะรั�ชำบีัญญัต้ิก�รับีัญชำี พ.ศู. 2543

 งบีก�รัเงนิฉบีบัีภ�ษี�ไทย์เปีน็งบีก�รัเงนิฉบีบัีที�บีรัษิีทัฯใชำ�เปีน็ท�งก�รัต้�มุกฎหมุ�ย์ งบีก�รัเงนิฉบีบัีภ�ษี�องักฤษีแปีล

จ�กงบีก�รัเงินฉบีับีภ�ษี�ไทย์นี�

 งบีก�รัเงินนี�ได�จัดทำ�ขึ�นโดย์ใชำ�เกณฑ์์รั�ค�ทุนเดิมุเวี�นแต้่จะได�เปิีดเผู้ย์เป็ีนอย์่�งอื�นในนโย์บี�ย์ก�รับีัญชำี

3. มาต์รฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	 ก.	มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงินท่�เริิ�มืมื่ผลบังคับใช้้ในปีปีีัจจุบัน

  ในรัะหว่ี�งปีี บีริัษัีทฯ ได�นำ�มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินและก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน 

ฉบัีบีปีรัับีปีรุัง (ปีรัับีปีรุัง 2561) และฉบัีบีใหมุ่ จำ�นวีนหล�ย์ฉบัีบี ซึี�งมีุผู้ลบัีงคับีใชำ�สิำ�หรัับีงบีก�รัเงินที�มีุรัอบีรัะย์ะเวีล�บัีญชีำที�

เริั�มุในหรืัอหลังวัีนที� 1 มุกรั�คมุ 2562 มุ�ถืือปีฏิิบัีติ้ มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินดังกล่�วีได�รัับีก�รัปีรัับีปีรุังหรืัอจัดให� 

มีุขึ�นเพื�อให�มีุเนื�อห�เท่�เทีย์มุกับีมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินรัะหว่ี�งปีรัะเทศู โดย์ส่ิวีนใหญ่เป็ีนก�รัอธิิบี�ย์ให�ชัำดเจน 

เกี�ย์วีกับีวิีธีิปีฏิิบัีติ้ท�งก�รับัีญชีำและก�รัให�แนวีปีฏิิบัีติ้ท�งก�รับัีญชีำกับีผู้้�ใชำ�มุ�ต้รัฐ�น ก�รันำ�มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รั 

เงินดังกล่�วีมุ�ถืือปีฏิิบัีติ้นี�ไมุ่มีุผู้ลกรัะทบีอย่์�งเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญต่้องบีก�รัเงินของบีริัษัีทฯ อย่์�งไรัก็ต้�มุ มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�น

ท�งก�รัเงินฉบัีบีใหมุ่ซึี�งได�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงหลักก�รัสิำ�คัญ สิ�มุ�รัถืสิรุัปีได�ดังนี� 

  มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงิน	ฉบับท่�	15	เริ่�อง	ริายได้้จากสื่ัญญาท่�ทำากับลูกค้า

  มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 15 ใชำ�แทนมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำและก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำที� 

เกี�ย์วีข�องต่้อไปีนี� 

  มุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ฉบัีบีที� 11 (ปีรัับีปีรุัง 2560)  เรืั�อง สัิญญ�ก่อสิรั��ง

  มุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ฉบัีบีที� 18 (ปีรัับีปีรุัง 2560)  เรืั�อง รั�ย์ได�

  ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ฉบัีบีที� 31 (ปีรัับีปีรุัง 2560)  เรืั�อง รั�ย์ได� - รั�ย์ก�รัแลกเปีลี�ย์นเกี�ย์วีกับีบีริัก�รัโฆษีณ� 

  ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 13  เรืั�อง โปีรัแกรัมุสิิทธิิพิเศูษีแก่ล้กค��

   (ปีรัับีปีรุัง 2560)

  ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 15 เรืั�อง สัิญญ�สิำ�หรัับีก�รัก่อสิรั��งอสัิงห�ริัมุทรััพย์์ 

   (ปีรัับีปีรุัง 2560)

  ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 18  เรืั�อง ก�รัโอนสิินทรััพย์์จ�กล้กค��

   (ปีรัับีปีรุัง 2560)     



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)090

  กิจก�รัต้�องใชำ�มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 15 กับีสัิญญ�ที�ทำ�กับีล้กค��ทุกสัิญญ� ย์กเวี�นสัิญญ�ที�อย่้์ใน

ขอบีเขต้ของมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำฉบัีบีอื�น มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี�ได�กำ�หนดหลักก�รั 5 ขั�นต้อนสิำ�หรัับีก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ได�ที�เกิดขึ�นจ�กสัิญญ�

ที�ทำ�กับีล้กค�� โดย์กิจก�รัจะรัับีร้ั�รั�ย์ได�ในจำ�นวีนเงินที�สิะท�อนถึืงสิิ�งต้อบีแทนที�กิจก�รัค�ดว่ี�จะมีุสิิทธิิได�รัับีจ�กก�รัแลกเปีลี�ย์น

สิินค��หรืัอบีริัก�รัที�ได�ส่ิงมุอบีให�แก่ล้กค�� และกำ�หนดให�กิจก�รัต้�องใชำ�ดุลย์พินิจและพิจ�รัณ�ข�อเท็จจริังและเหตุ้ก�รัณ์ที�

เกี�ย์วีข�องทั�งหมุดในก�รัพิจ�รัณ�ต้�มุหลักก�รัในแต่้ละขั�นต้อน 

  มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี�ไมุ่มีุผู้ลกรัะทบีอย่์�งมีุสิ�รัะสิำ�คัญต่้องบีก�รัเงินของบีริัษัีทฯ

	 ข้.	 มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงินท่�จะมื่ผลบังคับใช้้สื่ำาหริับงบการิเงินท่�มื่ริอบริะยะเวลาบัญช่้ท่�เริิ�มืใน 

หริอ่หลังวันท่�	1	มืกริาคมื	2563

  สิภ�วิีชำ�ชีำพบัีญชีำได�ปีรัะก�ศูใชำ�มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินและก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน

ฉบัีบีใหมุ่และฉบัีบีปีรัับีปีรุัง ซึี�งจะมีุผู้ลบัีงคับีใชำ�สิำ�หรัับีงบีก�รัเงินที�มีุรัอบีรัะย์ะเวีล�บัีญชีำที�เริั�มุในหรืัอหลังวัีนที� 1 มุกรั�คมุ 

2563 มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินดังกล่�วีได�รัับีก�รัปีรัับีปีรุังหรืัอจัดให�มีุขึ�นเพื�อให�มีุเนื�อห�เท่�เทีย์มุกับีมุ�ต้รัฐ�นก�รั 

รั�ย์ง�นท�งก�รัเงินรัะหว่ี�งปีรัะเทศู โดย์ส่ิวีนใหญ่เป็ีนก�รัอธิิบี�ย์ให�ชัำดเจนเกี�ย์วีกับีวิีธีิปีฏิิบัีติ้ท�งก�รับัีญชีำและก�รัให�แนวี 

ปีฏิิบัีติ้ท�งบัีญชีำกับีผู้้�ใชำ�มุ�ต้รัฐ�น ย์กเวี�น มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินฉบัีบีใหมุ่ดังต่้อไปีนี�ที�มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงหลักก�รั

สิำ�คัญซึี�งสิ�มุ�รัถืสิรุัปีได�ดังนี� 

  มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงิน	กลุ่มืเคร่ิ�องม่ือทางการิเงิน

  มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน กลุ่มุเครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน ปีรัะกอบีด�วีย์มุ�ต้รัฐ�นและก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�น  

จำ�นวีน 5 ฉบัีบี ได�แก่ 

  มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน

          ฉบัีบีที� 7    ก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลเครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน

          ฉบัีบีที� 9    เครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน

  มุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ

          ฉบัีบีที� 32    ก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัเครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน

  ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน

         ฉบัีบีที� 16    ก�รัป้ีองกันควี�มุเสีิ�ย์งของเงินลงทุนสุิทธิิในหน่วีย์ง�นต่้�งปีรัะเทศู 

              ฉบัีบีที� 19    ก�รัชำำ�รัะหนี�สิินท�งก�รัเงินด�วีย์ต้รั�สิ�รัทุน

  มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงินกลุ่มุดังกล่�วีข��งต้�น กำ�หนดหลักก�รัเกี�ย์วีกับีก�รัจัดปีรัะเภทและก�รัวัีดมุ้ลค่� 

เครืั�องมืุอท�งก�รัเงินด�วีย์มุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุหรืัอรั�ค�ทุนตั้ดจำ�หน่�ย์โดย์พิจ�รัณ�จ�กปีรัะเภทของต้รั�สิ�รัท�งก�รัเงิน ลักษีณะ

ของกรัะแสิเงินสิดต้�มุสัิญญ�และแผู้นธุิรักิจของกิจก�รั (Business Model) หลักก�รัเกี�ย์วีกับีวิีธีิก�รัคำ�นวีณก�รัด�อย์ค่�ของ

เครืั�องมืุอท�งก�รัเงินโดย์ใชำ�แนวีคิดของผู้ลข�ดทุนด��นเครัดิต้ที�ค�ดว่ี�จะเกิดขึ�น และหลักก�รัเกี�ย์วีกับีก�รับัีญชีำป้ีองกัน 

ควี�มุเสีิ�ย์ง รัวีมุถึืงก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัและก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลเครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน และเมืุ�อมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน 

กลุ่มุนี�มีุผู้ลบัีงคับีใชำ� จะทำ�ให�มุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ก�รัตี้ควี�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ และแนวีปีฏิิบัีติ้ท�งก�รับัีญชีำบี�งฉบัีบีที�มีุ 

ผู้ลบัีงคับีใชำ�อย่้์ในปัีจจุบัีนถ้ืกย์กเลิกไปี

  ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัของบีริัษัีทฯค�ดว่ี�ก�รันำ�มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี�มุ�ใชำ� จะมีุผู้ลกรัะทบีจ�กรั�ย์ก�รัดังต่้อไปีนี�

  • ก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ก�รัผู้ลข�ดทุนด��นเครัดิต้ - บีริัษัีทฯต้�องรัับีร้ั�ผู้ลข�ดทุนด��นเครัดิต้ที�ค�ดว่ี�จะเกิดขึ�นต่้อสิินทรััพย์์ท�ง 

ก�รัเงินโดย์ไมุ่จำ�เป็ีนต้�องรัอให�เหตุ้ก�รัณ์ที�มีุก�รัด�อย์ค่�ด��นเครัดิต้เกิดขึ�นก่อน บีริัษัีทฯจะใชำ�วิีธีิก�รัอย่์�งง่�ย์ในก�รัพิจ�รัณ�

ค่�เผืู้�อผู้ลข�ดทุนที�ค�ดว่ี�จะเกิดขึ�นต้ลอดอ�ยุ์สิำ�หรัับีล้กหนี�ก�รัค��

  ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัของบีริัษัีทฯเชืำ�อว่ี�มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี� จะไมุ่มีุผู้ลกรัะทบีอย่์�งเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญต่้องบีก�รัเงินของบีริัษัีทฯ
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	 	 มืาต์ริฐานการิริายงานทางการิเงิน	ฉบับท่�	16	เริ่�อง	สื่ัญญาเช้่า

  มุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฉบัีบีที� 16 ใชำ�แทนมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ฉบัีบีที� 17 เรืั�อง สัิญญ�เช่ำ� และก�รัตี้ควี�มุ

มุ�ต้รัฐ�นบัีญชีำที�เกี�ย์วีข�อง มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี�ได�กำ�หนดหลักก�รัของก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ก�รั ก�รัวัีดมุ้ลค่� ก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัและ 

ก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลของสัิญญ�เช่ำ� และกำ�หนดให�ผู้้�เช่ำ�รัับีร้ั�สิินทรััพย์์และหนี�สิินสิำ�หรัับีสัิญญ�เช่ำ�ทุกรั�ย์ก�รัที�มีุรัะย์ะเวีล�ใน

ก�รัเช่ำ�มุ�กกว่ี� 12 เดือน เวี�นแต่้สิินทรััพย์์อ��งอิงนั�นมีุมุ้ลค่�ต้ำ��

  ก�รับัีญชีำสิำ�หรัับีผู้้�ให�เช่ำ�ไมุ่มีุก�รัเปีลี�ย์นแปีลงอย่์�งมีุสิ�รัะสิำ�คัญจ�กมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำ ฉบัีบีที� 17 ผู้้�ให�เช่ำ�ยั์งคง 

ต้�องจัดปีรัะเภทสัิญญ�เช่ำ�เป็ีนสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�นหรืัอสัิญญ�เช่ำ�เงินทุนโดย์ใชำ�หลักก�รัเช่ำนเดีย์วีกันกับีมุ�ต้รัฐ�น 

ก�รับัีญชีำฉบัีบีที� 17

  ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัของบีริัษัีทฯเชืำ�อว่ี�มุ�ต้รัฐ�นฉบัีบีนี� จะไมุ่มีุผู้ลกรัะทบีอย่์�งเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญต่้องบีก�รัเงินของบีริัษัีทฯ

4. นโยบายการบัญชีท่�สำำาคัญ
	 4.1	การิรัิบริู้ริายได้้

  ริายได�จ่ากการิข้ายสินค้�า

  รั�ย์ได�จ�กก�รัข�ย์สิินค��รัับีร้ั�เมุื�อกลุ่มุบีริัษัีทได�โอนอำ�น�จควีบีคุมุในสิินค��ให�แก่ล้กค��แล�วี กล่�วีคือ  

เมุื�อมุีก�รัสิ่งมุอบีสิินค�� รั�ย์ได�จ�กก�รัข�ย์แสิดงต้�มุมุ้ลค่�ที�ได�รัับีหรัือค�ดวี่�จะได�รัับีสิำ�หรัับีสิินค��ที�ได�สิ่งมุอบีหลังจ�ก

หักปีรัะมุ�ณก�รัสิินค��รัับีคืนและสิ่วีนลด โดย์ไมุ่รัวีมุภ�ษีีมุ้ลค่�เพิ�มุ 

  ริายได�ค้่าสมาชิกนิตยสาริ

  ค่�สิมุ�ชำิกนิต้ย์สิ�รัรัับีรั้�เปี็นรั�ย์ได�ต้ลอดชำ่วีงเวีล�โดย์วีิธิีเสิ�นต้รังต้�มุอ�ย์ุก�รัเป็ีนสิมุ�ชำิก

  ริายได�ค้่าบริิการิ

  รั�ย์ได�ค่�บีริัก�รัรัับีรั้�ต้ลอดชำ่วีงเวีล�ที�ให�บีริัก�รัโดย์พิจ�รัณ�ถืึงขั�นควี�มุสิำ�เรั็จของง�น ต้�มุวีิธิีผู้ลลัพธิ์  

ซีึ�งปีรัะเมุินโดย์ผู้้�ควีบีคุมุโครังก�รั

  รั�ย์ได�ที�รัับีรั้�แล�วีแต่้ย์ังไมุ่ถืึงกำ�หนดเรีัย์กชำำ�รัะต้�มุสัิญญ�บัีนทึกเป็ีน “รั�ย์ได�ค��งรัับี” ซีึ�งจะบัีนทึกเป็ีนล้กหนี� 

ก�รัค��เมุื�อกิจก�รัมุีสิิทธิทิี�จะได�รัับีชำำ�รัะโดย์ปีรั�ศูจ�กเงื�อนไข เชำ่น เมุื�อกิจก�รัได�ให�บีรัิก�รัเสิรั็จสิิ�นและล้กค��รัับีมุอบีง�น

  รั�ย์ได�จ�กก�รัให�บีรัิก�รัโฆษีณ�รัับีรั้�เมุื�อให�บีรัิก�รัเสิรั็จสิิ�น ซีึ�งต้�มุปีกต้ิก�รัให�บีรัิก�รัจะถืือวี่�เสิร็ัจสิิ�นลงเมุื�อสิื�อ 

โฆษีณ�ได�เผู้ย์แพรั่

  รั�ย์ได�จ�กก�รัจัดนิทรัรัศูก�รัและสิัมุมุน�รัับีร้ั�เมุื�อมุีก�รัจัดง�นแล�วี

  ริายได�ค้่าสิทธุ์ิ

  รั�ย์ได�ค่�สิิทธิิรัับีรั้�เปี็นรั�ย์ได�เมุื�อบีรัิษีัทฯได�โอนอำ�น�จในก�รัควีบีคุมุในสิิทธิิในก�รัใชำ�โปีรัแกรัมุให�แก่ล้กค��แล�วี 

และไมุ่มุีข�อผู้้กพันที�มุีนัย์สิำ�คัญภ�ย์หลังก�รัสิ่งมุอบี

  ดอ่กเบี�ยริับ

  ดอกเบีี�ย์รัับีถืือเปี็นรั�ย์ได�ต้�มุเกณฑ์์คงค��งโดย์คำ�นึงถืึงอัต้รั�ผู้ลต้อบีแทนที�แท�จรัิง

	 4.2	ต์้นทุนในการิทำาให้เสื่ริ็จสื่ิ�นต์ามืสื่ัญญาท่�ทำากับลูกค้า

  บีริัษัีทฯบัีนทึกต้�นทุนในก�รัทำ�ให�เสิร็ัจสิิ�นต้�มุสัิญญ�ที�ทำ�กับีล้กค�� ซึี�งใชำ�เพื�อสิรั��งทรััพย์�กรัหรืัอใชำ�ในก�รัปีรัับีปีรุัง 

ทรััพย์�กรัของกิจก�รัเพื�อนำ�ไปีใชำ�ในก�รัปีฏิิบัีติ้ต้�มุภ�รัะที�ต้�องปีฏิิบัีติ้ให�สิำ�เร็ัจในอน�คต้ และกิจก�รัค�ดว่ี�จะได�รัับีคืนต้�นทุน 

ดังกล่�วีเป็ีนสิินทรััพย์์ และรัับีร้ั�เป็ีนค่�ใชำ�จ่�ย์อย่์�งเป็ีนรัะบีบีและสิอดคล�องกับีร้ัปีแบีบีก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ได�ต้�มุสัิญญ� และจะ 

บัีนทึกค่�เผืู้�อผู้ลข�ดทุนจ�กก�รัด�อย์ค่�ของสิินทรััพย์์ เมืุ�อมุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำของสิินทรััพย์์ส้ิงกว่ี�สิิ�งต้อบีแทนที�จะได�รัับีหักด�วีย์

ต้�นทุนที�เกี�ย์วีข�อง
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 4.3	เงินสื่ด้และริายการิเท่ยบเท่าเงินสื่ด้

  เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิด หมุ�ย์ถึืง เงินสิดและเงินฝึ�กธิน�ค�รั และเงินลงทุนรัะย์ะสัิ�นที�มีุสิภ�พคล่องส้ิง  

ซีึ�งถึืงกำ�หนดจ่�ย์คืนภ�ย์ในรัะย์ะเวีล�ไมุ่เกิน 3 เดือนนับีจ�กวีันที�ได�มุ�และไมุ่มุีข�อจำ�กัดในก�รัเบีิกใชำ�

	 4.4	ลูกหน่�การิค้า

  ล้กหนี�ก�รัค��แสิดงมุ้ลค่�ต้�มุจำ�นวีนมุ้ลค่�สุิทธิิที�จะได�รัับี บีริัษัีทฯบัีนทึกค่�เผืู้�อหนี�สิงสัิย์จะส้ิญสิำ�หรัับีผู้ลข�ดทุน 

โดย์ปีรัะมุ�ณที�อ�จเกิดขึ�นจ�กก�รัเก็บีเงินจ�กล้กหนี�ไมุ่ได� ซึี�งโดย์ทั�วีไปีพิจ�รัณ�จ�กปีรัะสิบีก�รัณ์ก�รัเก็บีเงินและก�รัวิีเครั�ะห์

อ�ยุ์หนี�

 4.5	สิื่นค้าคงเหล่อ

  สิินค��คงเหลือของบีรัิษีัทฯแสิดงมุ้ลค่�ต้�มุรั�ค�ทุนถืัวีเฉลี�ย์ หรัือมุ้ลค่�สิุทธิิที�จะได�รัับีแล�วีแต้่รั�ค�ใดจะต้ำ��กวี่� 

 4.6	ท่�ด้ิน	อาคาริและอุปีกริณ์	และค่าเสื่่�อมืริาคา

  ที�ดินแสิดงมุ้ลค่�ต้�มุรั�ค�ทุน อ�ค�รัและอุปีกรัณ์แสิดงมุ้ลค่�ต้�มุรั�ค�ทุนหักค่�เสิื�อมุรั�ค�สิะสิมุ และค่�เผู้ื�อ 

ก�รัด�อย์ค่�ของสิินทรััพย์์ (ถื��มุี) 

  ค่�เสืิ�อมุรั�ค�ของอ�ค�รัและอุปีกรัณ์คำ�นวีณจ�กรั�ค�ทุนโดย์วิีธีิเสิ�นต้รังต้�มุอ�ยุ์ก�รัให�ปีรัะโย์ชำน์โดย์ปีรัะมุ�ณดังนี�

   อ�ค�รั -     20   ปีี

   สิ่วีนปีรัับีปีรัุงอ�ค�รั -     5,10,20  ปีี

   อุปีกรัณ์คอมุพิวีเต้อร์ั -   3, 5 ปีี

   อุปีกรัณ์สิำ�นักง�นและเครัื�องต้กแต้่ง -       5   ปีี

   ย์�นพ�หนะ -       5   ปีี

  ค่�เสิื�อมุรั�ค�รัวีมุอย์้่ในก�รัคำ�นวีณผู้ลก�รัดำ�เนินง�น

  ไมุ่มุีก�รัคิดค่�เสิื�อมุรั�ค�สิำ�หรับัีที�ดินและสิินทรััพย์์รัะหวี่�งต้ิดต้ั�ง

  บีรัิษีัทต้ัดรั�ย์ก�รัที�ดิน อ�ค�รั และอุปีกรัณ์ ออกจ�กบัีญชำี เมุื�อจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์หรัือค�ดวี่�จะไมุ่ได�รัับีปีรัะโย์ชำน์

เชำิงเศูรัษีฐกิจในอน�คต้จ�กก�รัใชำ�หรืัอก�รัจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ รั�ย์ก�รัผู้ลกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนจ�กก�รัจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ จะ

รับัีร้ั�ในสิ่วีนของกำ�ไรัหรัือข�ดทุนเมุื�อบีรัิษีัทฯต้ัดรั�ย์ก�รัสิินทรััพย์์นั�นออกจ�กบีัญชำี

	 4.7	สื่ินทริัพัย์ไมื่มื่ต์ัวต์นและค่าตั์ด้จำาหน่าย

  บีริัษัีทฯจะบัีนทึกต้�นทุนเริั�มุแรักของสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้นต้�มุรั�ค�ทุน และภ�ย์หลังก�รัรัับีร้ั�รั�ย์ก�รัครัั�งแรัก สิินทรััพย์์

ไมุ่มีุตั้วีต้นแสิดงมุ้ลค่�ต้�มุรั�ค�ทุนหักค่�ตั้ดจำ�หน่�ย์สิะสิมุและค่�เผืู้�อก�รัด�อย์ค่�สิะสิมุ (ถื��มีุ) ของสิินทรััพย์์นั�น

  บีริัษัีทฯตั้ดจำ�หน่�ย์สิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้นที�มีุอ�ยุ์ก�รัให�ปีรัะโย์ชำน์จำ�กัดอย่์�งมีุรัะบีบีต้ลอดอ�ยุ์ก�รั ให�ปีรัะโย์ชำน์เชิำง 

เศูรัษีฐกิจของสิินทรััพย์์นั�น และจะปีรัะเมิุนก�รัด�อย์ค่�ของสิินทรััพย์์ดังกล่�วีเมืุ�อมีุข�อบ่ีงชีำ�ว่ี�สิินทรััพย์์นั�นเกิดก�รัด�อย์ค่� บีริัษัีทฯ

จะทบีทวีนรัะย์ะเวีล�ก�รัตั้ดจำ�หน่�ย์และวิีธีิก�รัตั้ดจำ�หน่�ย์ของสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้นดังกล่�วีทุกสิิ�นปีีเป็ีนอย่์�งน�อย์ ค่�ตั้ด 

จำ�หน่�ย์รัับีร้ั�เป็ีนค่�ใชำ�จ่�ย์ในส่ิวีนของกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน

  สิินทรััพย์์ไมุ่มุีต้ัวีต้นที�มุีอ�ย์ุก�รัให�ปีรัะโย์ชำน์จำ�กัด มุีดังนี� 

                อ่ายุการิให�ปีริะโยชน์

   คอมุพิวีเต้อรั์ซีอฟต้์แวีรั์             3, 5   ปีี

   หลักสิ้ต้รัอบีรัมุออนไลน์             3 ปีี
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	 4.8	ริายการิธุรุิกิจกับบุคคลหริอ่กิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน

  บุีคคลหรืัอกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกันกับีบีริัษัีทฯ หมุ�ย์ถึืง บุีคคลหรืัอกิจก�รัที�มีุอำ�น�จควีบีคุมุบีริัษัีทฯ หรืัอถ้ืกบีริัษัีทฯ 

ควีบีคุมุไมุ่ว่ี�จะเป็ีนโดย์ท�งต้รังหรืัอท�งอ�อมุ หรืัออย่้์ภ�ย์ใต้�ก�รัควีบีคุมุเดีย์วีกันกับีบีริัษัีทฯ

  นอกจ�กนี�บุีคคลหรืัอกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกันยั์งหมุ�ย์รัวีมุถึืงบุีคคลหรืัอกิจก�รัที�มีุสิิทธิิออกเสีิย์งโดย์ท�งต้รังหรืัอ 

ท�งอ�อมุซึี�งทำ�ให�มีุอิทธิิพลอย่์�งเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญต่้อบีริัษัีทฯ ผู้้�บีริัห�รัสิำ�คัญ กรัรัมุก�รัหรืัอพนักง�นของบีริัษัีทฯ  

ที�มุีอำ�น�จในก�รัวี�งแผู้นและควีบีคุมุก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษีัทฯ

 4.9	สื่ัญญาเช้่าริะยะยาว

  สัิญญ�เช่ำ�อุปีกรัณ์ที�ควี�มุเสีิ�ย์งและผู้ลต้อบีแทนของควี�มุเป็ีนเจ��ของส่ิวีนใหญ่ได�โอนไปีให�กับีผู้้�เช่ำ�ถืือเป็ีนสัิญญ�

เช่ำ�ก�รัเงิน สัิญญ�เช่ำ�ก�รัเงินจะบัีนทึกเป็ีนรั�ย์จ่�ย์ฝ่ึ�ย์ทุนด�วีย์มุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุของสิินทรััพย์์ที�เช่ำ�หรืัอมุ้ลค่�ปัีจจุบัีนสุิทธิิของ

จำ�นวีนเงินที�ต้�องจ่�ย์ต้�มุสัิญญ�เช่ำ�แล�วีแต่้มุ้ลค่�ใดจะต้ำ��กว่ี� ภ�รัะผู้้กพันต้�มุสัิญญ�เช่ำ�หักค่�ใชำ�จ่�ย์ท�งก�รัเงินจะบัีนทึก

เป็ีนหนี�สิินรัะย์ะย์�วี ส่ิวีนดอกเบีี�ย์จ่�ย์จะบัีนทึกในส่ิวีนของกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนต้ลอดอ�ยุ์ของสัิญญ�เช่ำ� สิินทรััพย์์ที�ได�มุ�ต้�มุ

สัิญญ�เช่ำ�ก�รัเงินจะคิดค่�เสืิ�อมุรั�ค�ต้ลอดอ�ยุ์ก�รัใชำ�ง�นของสิินทรััพย์์ที�เช่ำ�

  สัิญญ�เช่ำ�อ�ค�รัและอุปีกรัณ์ที�ควี�มุเสีิ�ย์งและผู้ลต้อบีแทนของควี�มุเป็ีนเจ��ของส่ิวีนใหญ่ไมุ่ได�โอนไปีให�กับีผู้้�เช่ำ� 

ถืือเป็ีนสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�น จำ�นวีนเงินที�จ่�ย์ต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�นรัับีร้ั�เป็ีนค่�ใชำ�จ่�ย์ในส่ิวีนของกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน 

ต้�มุวิีธีิเสิ�นต้รังต้ลอดอ�ยุ์ของสัิญญ�เช่ำ�

 4.10	เงินต์ริาต่์างปีริะเทศ

  บีริัษัีทฯแสิดงงบีก�รัเงินเป็ีนสิกุลเงินบี�ท ซึี�งเป็ีนสิกุลเงินที�ใชำ�ในก�รัดำ�เนินง�นของบีริัษัีทฯ 

  รั�ย์ก�รัที�เป็ีนเงินต้รั�ต่้�งปีรัะเทศูแปีลงค่�เป็ีนเงินบี�ทโดย์ใชำ�อัต้รั�แลกเปีลี�ย์น ณ วัีนที�เกิดรั�ย์ก�รั สิินทรััพย์์และ 

หนี�สิินที�เป็ีนตั้วีเงินซึี�งอย่้์ในสิกุลต่้�งปีรัะเทศูได�แปีลงค่�เป็ีนเงินบี�ทโดย์ใชำ�อัต้รั�แลกเปีลี�ย์น ณ วัีนสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�น 

  กำ�ไรัและข�ดทุนที�เกิดจ�กก�รัเปีลี�ย์นแปีลงในอัต้รั�แลกเปีลี�ย์นได�รัวีมุอย่้์ในก�รัคำ�นวีณผู้ลก�รัดำ�เนินง�น

 4.11	การิด้้อยค่าข้องสิื่นทริัพัย์

  ทุกวัีนสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�น บีริัษัีทฯจะทำ�ก�รัปีรัะเมิุนก�รัด�อย์ค่�ของที�ดิน อ�ค�รัและอุปีกรัณ์หรืัอสิินทรััพย์์ 

ไมุ่มีุตั้วีต้นอื�นห�กมีุข�อบ่ีงชีำ�ว่ี�สิินทรััพย์์ดังกล่�วีอ�จด�อย์ค่� บีริัษัีทฯรัับีร้ั�ข�ดทุนจ�กก�รัด�อย์ค่�เมืุ�อมุ้ลค่�ที�ค�ดว่ี�จะได�รัับีคืน

ของสิินทรััพย์์มีุมุ้ลค่�ต้ำ��กว่ี�มุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำของสิินทรััพย์์นั�น ทั�งนี�มุ้ลค่�ที�ค�ดว่ี�จะได�รัับีคืนหมุ�ย์ถึืงมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุหักต้�นทุน

ในก�รัข�ย์ของสิินทรััพย์์หรืัอมุ้ลค่�จ�กก�รัใชำ�สิินทรััพย์์แล�วีแต่้รั�ค�ใดจะส้ิงกว่ี� ในก�รัปีรัะเมิุนมุ้ลค่�จ�กก�รัใชำ�สิินทรััพย์์  

บีริัษัีทฯปีรัะมุ�ณก�รักรัะแสิเงินสิดในอน�คต้ที�กิจก�รัค�ดว่ี�จะได�รัับีจ�กสิินทรััพย์์และคำ�นวีณคิดลดเป็ีนมุ้ลค่�ปัีจจุบัีนโดย์

ใชำ�อัต้รั�คิดลดก่อนภ�ษีีที�สิะท�อนถึืงก�รัปีรัะเมิุนควี�มุเสีิ�ย์งในสิภ�พต้ล�ดปัีจจุบัีนของเงินสิดต้�มุรัะย์ะเวีล�และควี�มุเสีิ�ย์ง 

ซึี�งเป็ีนลักษีณะเฉพ�ะของสิินทรััพย์์ที�กำ�ลังพิจ�รัณ�อย่้์ ในก�รัปีรัะเมิุนมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุหักต้�นทุนในก�รัข�ย์ บีริัษัีทฯใชำ�แบีบี 

จำ�ลองก�รัปีรัะเมิุนมุ้ลค่�ที�ดีที�สุิดซึี�งเหมุ�ะสิมุกับีสิินทรััพย์์ ซึี�งสิะท�อนถึืงจำ�นวีนเงินที�กิจก�รัสิ�มุ�รัถืจะได�มุ�จ�กก�รัจำ�หน่�ย์

สิินทรััพย์์หักด�วีย์ต้�นทุนในก�รัจำ�หน่�ย์ โดย์ก�รัจำ�หน่�ย์นั�นผู้้�ซืี�อกับีผู้้�ข�ย์มีุควี�มุรัอบีร้ั�และเต็้มุใจในก�รัแลกเปีลี�ย์นและ 

สิ�มุ�รัถืต่้อรัองรั�ค�กันได�อย่์�งเป็ีนอิสิรัะในลักษีณะของผู้้�ที�ไมุ่มีุควี�มุเกี�ย์วีข�องกัน

  บีริัษัีทฯจะรัับีร้ั�รั�ย์ก�รัข�ดทุนจ�กก�รัด�อย์ค่�ในส่ิวีนของกำ�ไรัหรืัอข�ดทุน 

 4.12	ผลปีริะโยช้น์พันักงาน

   ผู้ลปีริะโยชน์ริะยะสั�นข้อ่งพนักงาน

   บีรัิษีัทฯรัับีรั้� เงินเดือน ค่�จ��ง โบีนัสิ และเงินสิมุทบีกองทุนปีรัะกันสิังคมุเปี็นค่�ใชำ�จ่�ย์เมุื�อเกิดรั�ย์ก�รั



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)094

   ผู้ลปีริะโยชน์หลังอ่อ่กจ่ากงานข้อ่งพนักงาน 

   • โครังก�รัสิมุทบีเงิน

     บีรัิษีัทฯและพนักง�นได�รั่วีมุกันจัดต้ั�งกองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชำีพ ซีึ�งปีรัะกอบีด�วีย์เงินที�พนักง�นจ่�ย์สิะสิมุและ

เงินที�บีรัิษีัทฯจ่�ย์สิมุทบีให�เปี็นรั�ย์เดือน สิินทรััพย์์ของกองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชำีพได�แย์กออกจ�กสิินทรััพย์์ของบีรัิษีัทฯ 

เงินที�บีรัิษีัทฯจ่�ย์สิมุทบีกองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชำีพบีันทึกเปี็นค่�ใชำ�จ่�ย์ในปีีที�เกิดรั�ย์ก�รั

   • โครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�น

       บีริัษัีทฯมีุภ�รัะสิำ�หรัับีเงินชำดเชำย์ที�ต้�องจ่�ย์ให�แก่พนักง�นเมืุ�อออกจ�กง�นต้�มุกฎหมุ�ย์แรังง�น ซึี�งบีริัษัีทฯถืือว่ี�

เงินชำดเชำย์ดังกล่�วีเป็ีนโครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�นสิำ�หรัับีพนักง�น

   บีริัษัีทฯ คำ�นวีณหนี�สิินต้�มุโครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น โดย์ใชำ�วิีธีิคิดลดแต่้ละหน่วีย์ที� 

ปีรัะมุ�ณก�รัไวี� (Projected Unit Credit Method) โดย์ผู้้�เชีำ�ย์วีชำ�ญอิสิรัะได�ทำ�ก�รัปีรัะเมิุนภ�รัะผู้้กพันดังกล่�วีต้�มุหลัก 

คณิต้ศู�สิต้ร์ัปีรัะกันภัย์

   ผู้ลกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนจ�กก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้ร์ัปีรัะกันภัย์สิำ�หรัับีโครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออก 

จ�กง�นของพนักง�นจะรัับีร้ั�ทันทีในกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น

   ต้�นทุนบีริัก�รัในอดีต้จะถ้ืกรัับีร้ั�ทั�งจำ�นวีนในกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนทันทีที�มีุก�รัแก�ไขโครังก�รัหรืัอลดขน�ดโครังก�รั หรืัอ  

เมืุ�อกิจก�รัรัับีร้ั�ต้�นทุนก�รัปีรัับีโครังสิรั��งที�เกี�ย์วีข�อง

 4.13	ปีริะมืาณการิหน่�สื่ิน

   บีริัษัีทฯจะบัีนทึกปีรัะมุ�ณก�รัหนี�สิินไวี�ในบัีญชีำเมืุ�อภ�รัะผู้้กพันซึี�งเป็ีนผู้ลมุ�จ�กเหตุ้ก�รัณ์ในอดีต้ได�เกิดขึ�นแล�วี 

และมีุควี�มุเป็ีนไปีได�ค่อนข��งแน่นอนว่ี�บีริัษัีทฯจะเสีิย์ทรััพย์�กรัเชิำงเศูรัษีฐกิจไปีเพื�อปีลดเปีลื�องภ�รัะผู้้กพันนั�น และบีริัษัีทฯ

สิ�มุ�รัถืปีรัะมุ�ณมุ้ลค่�ภ�รัะผู้้กพันนั�นได�อย่์�งน่�เชืำ�อถืือ 

 4.14	ภาษั่เงินได้้

   ภ�ษีีเงินได�ปีรัะกอบีด�วีย์ภ�ษีีเงินได�ปัีจจุบัีนและภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำ

	 	 	 ภาษ่ัเงินได้้ปัีจจุบัน

   บีรัิษีัทฯบีันทึกภ�ษีีเงินได�ปีัจจุบีันต้�มุจำ�นวีนที�ค�ดวี่�จะจ่�ย์ให�กับีหน่วีย์ง�นจัดเก็บีภ�ษีีของรััฐ โดย์คำ�นวีณ

จ�กกำ�ไรัท�งภ�ษีีต้�มุหลักเกณฑ์์ที�กำ�หนดในกฎหมุ�ย์ภ�ษีีอ�กรั

   ภาษั่เงินได้้ริอการิต์ัด้บัญช้่

   บีริัษัีทฯบัีนทึกภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำของผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีรัะหว่ี�งรั�ค�ต้�มุบัีญชีำของสิินทรััพย์์และหนี�สิิน 

ณ วัีนสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�นกับีฐ�นภ�ษีีของสิินทรััพย์์และหนี�สิินที�เกี�ย์วีข�องนั�น โดย์ใชำ�อัต้รั�ภ�ษีีที�มีุผู้ลบัีงคับีใชำ� ณ วัีนสิิ�น

รัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�น 

   บีริัษัีทฯ รัับีร้ั�หนี�สิินภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำของผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีที�ต้�องเสีิย์ภ�ษีีทุกรั�ย์ก�รั แต่้รัับีร้ั�สิินทรััพย์์ 

ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำสิำ�หรัับีผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีที�ใชำ�หักภ�ษีี รัวีมุทั�งผู้ลข�ดทุนท�งภ�ษีีที�ยั์งไมุ่ได�ใชำ�ในจำ�นวีนเท่�ที�มีุ 

ควี�มุเป็ีนไปีได�ค่อนข��งแน่ที�บีริัษัีทฯจะมีุกำ�ไรัท�งภ�ษีีในอน�คต้เพีย์งพอที�จะใชำ�ปีรัะโย์ชำน์จ�กผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีที�ใชำ�หัก 

ภ�ษีีและผู้ลข�ดทุนท�งภ�ษีีที�ยั์งไมุ่ได�ใชำ�นั�น

   บีริัษัีทฯ จะทบีทวีนมุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำของสิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำทุกสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�นและจะ

ทำ�ก�รัปีรัับีลดมุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำดังกล่�วี ห�กมีุควี�มุเป็ีนไปีได�ค่อนข��งแน่ว่ี�บีริัษัีทฯจะไมุ่มีุกำ�ไรัท�งภ�ษีีเพีย์งพอต่้อก�รันำ� 

สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำทั�งหมุดหรืัอบี�งส่ิวีนมุ�ใชำ�ปีรัะโย์ชำน์

   บีริัษัีทฯจะบัีนทึกภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำโดย์ต้รังไปียั์งส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�นห�กภ�ษีีที�เกิดขึ�นเกี�ย์วีข�องกับีรั�ย์ก�รัที�

ได�บัีนทึกโดย์ต้รังไปียั์งส่ิวีนของผู้้�ถืือหุ�น
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 4.15	 การิวัด้มืูลค่ายุต์ิธุริริมื

   มุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุ หมุ�ย์ถึืง รั�ค�ที�ค�ดว่ี�จะได�รัับีจ�กก�รัข�ย์สิินทรััพย์์หรืัอเป็ีนรั�ค�ที�จะต้�องจ่�ย์เพื�อโอนหนี�สิินให�

ผู้้�อื�นโดย์รั�ย์ก�รัดังกล่�วีเป็ีนรั�ย์ก�รัที�เกิดขึ�นในสิภ�พปีกติ้รัะหว่ี�งผู้้�ซืี�อและผู้้�ข�ย์ (ผู้้�ร่ัวีมุในต้ล�ด) ณ วัีนที�วัีดมุ้ลค่� บีริัษัีทฯ

ใชำ�รั�ค�เสินอซืี�อข�ย์ในต้ล�ดที�มีุสิภ�พคล่องในก�รัวัีดมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุของสิินทรััพย์์และหนี�สิินซึี�งมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�ง 

ก�รัเงินที�เกี�ย์วีข�องกำ�หนดให�ต้�องวัีดมุ้ลค่�ด�วีย์มุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุ ย์กเวี�นในกรัณีที�ไมุ่มีุต้ล�ดที�มีุสิภ�พคล่องสิำ�หรัับีสิินทรััพย์์หรืัอ

หนี�สิินที�มีุลักษีณะเดีย์วีกันหรืัอไมุ่สิ�มุ�รัถืห�รั�ค�เสินอซืี�อข�ย์ในต้ล�ดที�มีุสิภ�พคล่องได� บีริัษัีทฯจะปีรัะมุ�ณมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุ

โดย์ใชำ�เทคนิคก�รัปีรัะเมิุนมุ้ลค่�ที�เหมุ�ะสิมุกับีแต่้ละสิถื�นก�รัณ์ และพย์�ย์�มุใชำ�ข�อมุ้ลที�สิ�มุ�รัถืสัิงเกต้ได�ที�เกี�ย์วีข�องกับี 

สิินทรััพย์์หรืัอหนี�สิินที�จะวัีดมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุนั�นให�มุ�กที�สุิด 

    ลำ�ดับีชำั�นของมุ้ลค่�ย์ุต้ิธิรัรัมุที�ใชำ�วีัดมุ้ลค่�และเปีิดเผู้ย์มุ้ลค่�ย์ุต้ิธิรัรัมุของสิินทรััพย์์และหนี�สิินในงบีก�รัเงิน

แบี่งออกเปี็นสิ�มุรัะดับีต้�มุปีรัะเภทของข�อมุ้ลที�นำ�มุ�ใชำ�ในก�รัวีัดมุ้ลค่�ย์ุต้ิธิรัรัมุ ดังนี�

   รัะดับี 1  ใชำ�ข�อมุ้ลรั�ค�เสินอซีื�อข�ย์ของสิินทรััพย์์หรัือหนี�สิินอย์่�งเดีย์วีกันในต้ล�ดที�มุีสิภ�พคล่อง

            รัะดับี 2  ใชำ�ข�อมุ้ลอื�นที�สิ�มุ�รัถืสิังเกต้ได�ของสิินทรััพย์์หรัือหนี�สิิน ไมุ่วี่�จะเป็ีนข�อมุ้ลท�งต้รังหรัือท�งอ�อมุ

            รัะดับี 3 ใชำ�ข�อมุ้ลที�ไมุ่สิ�มุ�รัถืสิังเกต้ได� เชำ่น ข�อมุ้ลเกี�ย์วีกับีกรัะแสิเงินในอน�คต้ที�กิจก�รัปีรัะมุ�ณขึ�น 

   ทกุวีนัสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�น บีรัษิีทัฯจะปีรัะเมุนิควี�มุจำ�เปีน็ในก�รัโอนรั�ย์ก�รัรัะหวี�่งลำ�ดบัีชัำ�นของมุล้ค�่

ย์ุต้ิธิรัรัมุสิำ�หรัับีสิินทรััพย์์และหนี�สิินที�ถืืออย์้่ ณ วีันสิิ�นรัอบีรัะย์ะเวีล�รั�ย์ง�นที�มุีก�รัวีัดมุ้ลค่�ย์ุติ้ธิรัรัมุแบีบีเกิดขึ�นปีรัะจำ�

5. การใช้ดุล้ยพิน้จแล้ะประมาณการทางบัญชีท่�สำำาคัญ
 ในก�รัจัดทำ�งบีก�รัเงินต้�มุมุ�ต้รัฐ�นก�รัรั�ย์ง�นท�งก�รัเงิน ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�เป็ีนต้�องใชำ�ดุลย์พินิจและก�รัปีรัะมุ�ณ 

ก�รัในเรืั�องที�มีุควี�มุไมุ่แน่นอนเสิมุอ ก�รัใชำ�ดุลย์พินิจและก�รัปีรัะมุ�ณก�รัดังกล่�วีนี� ส่ิงผู้ลกรัะทบีต่้อจำ�นวีนเงินที�แสิดงใน

งบีก�รัเงินและต่้อข�อมุ้ลที�แสิดงในหมุ�ย์เหตุ้ปีรัะกอบีงบีก�รัเงิน ผู้ลที�เกิดขึ�นจริังอ�จแต้กต่้�งไปีจ�กจำ�นวีนที�ปีรัะมุ�ณก�รัไวี�  

ก�รัใชำ�ดุลย์พินิจและก�รัปีรัะมุ�ณก�รัที�สิำ�คัญมีุดังนี�

	 	 การิปีริะมืาณการิอัต์ริาสื่่วนข้องงานท่�ทำาเสื่ริ็จ

  บีริัษัีทฯรัับีร้ั�รั�ย์ได�บีริัก�รัต้ลอดช่ำวีงเวีล�ที�ให�บีริัก�รัต้�มุขั�นควี�มุสิำ�เร็ัจของง�น ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัได�ใชำ�ดุลย์พินิจบีน 

พื�นฐ�นของข�อมุ้ลที�ดีที�สุิดที�มีุในสิภ�วีะปัีจจุบัีนและปีรัะสิบีก�รัณ์จ�กก�รัปีรัะกอบีธุิรักิจในก�รัวัีดรัะดับีควี�มุก��วีหน��ของ 

ง�นต้�มุวิีธีิผู้ลลัพธ์ิเพื�อให�สิะท�อนถึืงผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของกิจก�รัต้�มุภ�รัะที�ต้�องปีฏิิบัีติ้ให�เสิร็ัจสิิ�น โดย์อ��งอิงข�อมุ้ลจ�ก 

ผู้้�ควีบีคุมุโครังก�รั

  ค่าเผ่�อหน่�สื่งสัื่ยจะสูื่ญข้องลูกหน่�

  ในก�รัปีรัะมุ�ณค่�เผืู้�อหนี�สิงสัิย์จะส้ิญของล้กหนี� ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�เป็ีนต้�องใชำ�ดุลย์พินิจในก�รัปีรัะมุ�ณก�รัผู้ลข�ดทุน 

ที�ค�ดว่ี�จะเกิดขึ�นจ�กล้กหนี�แต่้ละรั�ย์ โดย์คำ�นึงถึืงปีรัะสิบีก�รัณ์ก�รัเก็บีเงินในอดีต้ อ�ยุ์ของหนี�ที�คงค��งและสิภ�วีะ 

เศูรัษีฐกิจที�เป็ีนอย่้์ในขณะนั�น เป็ีนต้�น

	 	 สื่ินทริัพัย์ไมื่มื่ต์ัวต์น

  ในก�รับัีนทึกและวัีดมุ้ลค่�ของสิินทรััพย์์ไมุ่มีุตั้วีต้น ณ วัีนที�ได�มุ� ต้ลอดจนก�รัทดสิอบีก�รัด�อย์ค่�ในภ�ย์หลัง  

ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�เป็ีนต้�องปีรัะมุ�ณก�รักรัะแสิเงินสิดที�ค�ดว่ี�จะได�รัับีในอน�คต้จ�กสิินทรััพย์์ หรืัอหน่วีย์ของสิินทรััพย์์ที�ก่อให�เกิด 

เงินสิด รัวีมุทั�งก�รัเลือกอัต้รั�คิดลดที�เหมุ�ะสิมุในก�รัคำ�นวีณห�มุ้ลค่�ปัีจจุบัีนของกรัะแสิเงินสิดนั�นๆ

  สิื่นทริัพัย์ภาษั่เงินได้้ริอการิตั์ด้บัญช้่

  บีริัษัีทฯจะรัับีร้ั�สิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัตั้ดบัีญชีำสิำ�หรัับีผู้ลแต้กต่้�งชัำ�วีครั�วีที�ใชำ�หักภ�ษีีและข�ดทุนท�งภ�ษีีที� 

ไมุ่ได�ใชำ�เมืุ�อมีุควี�มุเป็ีนไปีได�ค่อนข��งแน่ว่ี�บีริัษัีทฯจะมีุกำ�ไรัท�งภ�ษีีในอน�คต้เพีย์งพอที�จะใชำ�ปีรัะโย์ชำน์จ�กผู้ลแต้กต่้�ง 

ชัำ�วีครั�วีและข�ดทุนนั�น ในก�รันี�ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัจำ�เป็ีนต้�องปีรัะมุ�ณก�รัว่ี�บีริัษัีทฯควีรัรัับีร้ั�จำ�นวีนสิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รั 

ตั้ดบัีญชีำเป็ีนจำ�นวีนเท่�ใด โดย์พิจ�รัณ�ถึืงจำ�นวีนกำ�ไรัท�งภ�ษีีที�ค�ดว่ี�จะเกิดในอน�คต้ในแต่้ละช่ำวีงเวีล�
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  ผลปีริะโยช้น์หลังออกจากงานข้องพันักงานต์ามืโคริงการิผลปีริะโยช้น์	

  หนี�สิินต้�มุโครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น ปีรัะมุ�ณขึ�นต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้รั์ปีรัะกันภัย์ 

ซีึ�งต้�องอ�ศูัย์ข�อสิมุมุต้ิฐ�นต้่�งๆในก�รัปีรัะมุ�ณก�รันั�น เชำ่น อัต้รั�คิดลด อัต้รั�ก�รัขึ�นเงินเดือนในอน�คต้ อัต้รั�มุรัณะ

 และอัต้รั�ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงในจำ�นวีนพนักง�น เปี็นต้�น

6. รายการธุัรก้จกับก้จการท่�เก่�ยวัข้้องกัน
 ลักษีณะควี�มุสิัมุพันธิ์รัะหวี่�งบีรัิษีัทฯกับีกิจก�รัที �เกี �ย์วีข�องกันสิรัุปีได�ดังนี �

ริายช้่�อ ลักษัณะความืสื่ัมืพัันธุ์

บีรัิษีัท กลุ่มุแอดวี�นซี์ รัีเสิิรั์ชำ จำ�กัด

บีรัิษีัท บีิซีิเนสิ ออนไลน์ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท เอสิวีีโอเอ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท คอรั์ แอนด์ พีค จำ�กัด

บีรัิษีัท ดีท้ ซีิสิเต้็มุสิ์ จำ�กัด

บีรัิษีัท เอเน็ต้ จำ�กัด

บีรัิษีัท เอ.อ�รั์. แอ็คเค�นต้ิ�ง คอนซีัลแต้นท์ จำ�กัด

บีรัิษีัท เออ�รั์ไอที จำ�กัด

บีรัิษีัท ดี แอนด์ บีี  (ปีรัะเทศูไทย์) จำ�กัด

บีรัิษีัท ลีซี อิท จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท ด�ต้��วีัน เอเชำีย์ (ปีรัะเทศูไทย์) จำ�กัด

บีรัิษีัท บีีโอแอล ดิจิต้อล จำ�กัด

บีรัิษีัท ไบีโอบีอรั์น จำ�กัด

บีรัิษีัท เออ�รั์ อีล�สิโทเมุอรั์ จำ�กัด

บีรัิษีัท เอรัีสิ อินเต้อรั์เนชำันแนล (ปีรัะเทศูไทย์) จำ�กัด

บีรัิษีัท ข�อมุ้ลเครัดิต้แห่งชำ�ต้ิ จำ�กัด

บีรัิษีัท เอสิพีวีีไอ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท ไอที ซีิต้ี� จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท ไทย์เบีฟเวีอเรัจ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท บี�งกอกสิหปีรัะกันภัย์ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท สิย์�มุสิต้ีล อินเต้อรั์เนชำั�นแนล จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท ย์้บีีเอ็มุ เอเซีีย์ (ปีรัะเทศูไทย์) จำ�กัด

บีรัิษีัท กันย์งอีเลคทรัิก จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท ย์้บีิลลี� เอ็นเต้อรั์ไพรัสิ์ จำ�กัด (มุห�ชำน)

บีรัิษีัท เอซีิสิ คอมุพิวีเต้อรั์ จำ�กัด

บีรัิษีัท นำ��ต้�ลขอนแก่น จำ�กัด (มุห�ชำน)

Keppel Communication Pte. Ltd.

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

ผู้้�ถืือหุ�น / กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน 

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

กรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน

บีรัิษีัทใหญ่ของผู้้�ถืือหุ�นรั�ย์ใหญ่
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 ในรัะหว่ี�งปีี บีริัษัีทฯมีุรั�ย์ก�รัธุิรักิจที�สิำ�คัญกับีกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน รั�ย์ก�รัธุิรักิจดังกล่�วีเป็ีนไปีต้�มุเงื�อนไขท�งก�รัค��

และเกณฑ์์ต้�มุที�ต้กลงกันรัะหว่ี�งบีริัษัีทฯและบุีคคลหรืัอกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกันเหล่�นั�นโดย์สิ�มุ�รัถืสิรุัปีได�ดังนี� 

                  	(หน่วย	:	พัันบาท)

  ย์อดคงค��งรัะหว่ี�งบีริัษัีทฯและกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 และ 2561 มีุรั�ย์ละเอีย์ดดังนี�
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										(หน่วย	:	พัันบาท)

	 ค่าต์อบแทนกริริมืการิและผูบ้ริิหาริ

  ในรัะหวี�่งปีีสิิ�นสิุดวีนัที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 และ 2561 บีริัษีัทฯมุีค่�ใชำ�จ่�ย์ผู้ลปีรัะโย์ชำนพ์นกัง�นที�ให�แกก่รัรัมุก�รัและ

ผู้้�บีริัห�รั ดังนี�           
1.     

นโยบายการิกำาหนด้ริาคา2562 2561

2562

2562

2562

2561

2561

2561

ริายการิธุุริกิจกับกิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน
	 ริายได้้
 ข�ย์สิินค��
 รั�ย์ได�ค่�โฆษีณ�
 รั�ย์ได�จ�กง�นแสิดงสิินค��
 รั�ย์ได�บีรัิก�รัอื�น
 

 ค่าใช้้จ่าย
 ซีื�อสิินค��
 ค่�โฆษีณ�และกิจกรัรัมุท�งก�รัต้ล�ด
 ค่�บีรัิก�รัอินเต้อรั์เน็ต้
 ค่�บีรัิห�รั
 ค่�บีรัิก�รัโปีรัแกรัมุบีัญชำี
 ค่�บีรัิก�รัอื�น
 ค่�เชำ่�จ่�ย์

ลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น	-	กิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน (หมายเหตุุ 9)
 บีริัษีัทที�เกี�ย์วีข�องกัน (มุีผู้้�ถืือหุ�นและกรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน)
เจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น	-	กิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน	(หมายเหตุุ 16)
 บีริัษีัทที�เกี�ย์วีข�องกัน (มุีผู้้�ถืือหุ�นและกรัรัมุก�รัรั่วีมุกัน)

 ผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะสิั�น

 ผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�น  

 ริวมื

ต้�นทุนบีวีกกำ�ไรัสิ่วีนเพิ�มุ
รั�ค�ต้ล�ด
รั�ค�ต้ล�ด
ต้�นทุนบีวีกกำ�ไรัสิ่วีนเพิ�มุ

รั�ค�ต้ล�ด
ต้�มุที�ต้กลงร่ัวีมุกัน
รั�ค�ต้ล�ด
ต้�มุที�ต้กลงร่ัวีมุกัน
ต้�มุที�ต้กลงร่ัวีมุกัน
ต้�นทุนบีวีกกำ�ไรัสิ่วีนเพิ�มุ
ต้�มุที�ต้กลงร่ัวีมุกัน

2,554
3,950

13,912
9,783

1,573
1,706

685
1,800
1,404
4,151

-

10,012

714

14,381

234

14,615

12,638

381

13,019

10,535

3,297

2,075
5,795

18,882
8,659

997
426
720

1,800
1,404
5,530

9

 เงินสิด

 เงินฝึ�กธิน�ค�รั

  ต้ั�วีแลกเงิน

	 ริวมื

130

72,671

-

72,801

130

89,754

14,855

104,739

7. เงินสำดแล้ะรายการเท่ยบเท่าเงินสำด

(หน่วย	:	พันับาท)

(หนว่ย	:	พันับาท)
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 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 เงินฝึ�กธิน�ค�รัมีุอัต้รั�ดอกเบีี�ย์รัะหว่ี�งรั�อย์ละ 0.37 ถึืง 1.40 ต่้อปีี (2561: รั�อย์ละ 0.38 ถึืง 

4.10 ต่้อปีี)

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2561 บีริัษัีทฯมีุเงินลงทุนในตั้�วีแลกเงินมุ้ลค่� 14.86 ล��นบี�ท ซึี�งลงทุนผู่้�นบีริัษัีทหลักทรััพย์์ 

แห่งหนึ�ง ตั้�วีแลกเงินนี�ออกโดย์บีริัษัีท ลีซี อิท จำ�กัด (มุห�ชำน) (กิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน) และครับีกำ�หนด 3 เดือนในวัีนที� 28 

มีุน�คมุ 2562 ในรัะหว่ี�งปีี 2562 บีริัษัีทฯมีุดอกเบีี�ย์รัับีจ�กตั้�วีแลกเงินคิดเป็ีนจำ�นวีน 0.67 ล��นบี�ท (2561: 0.23 ล��นบี�ท)

 ลูกหน่�การิค้า	-	กิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน	(หมืายเหต์ุ	6	และ	21)
 อ�ยุ์หนี�คงค��งนับีจ�กวีันที�ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ
  ย์ังไมุ่ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ
  ค��งชำำ�รัะ
   ไมุ่เกิน 3 เดือน
 ริวมืลูกหน่�การิค้า-กิจการิท่�เก่�ยวข้้องกัน
 ลูกหน่�การิค้า-กิจการิท่�ไมื่เก่�ยวข้้องกัน	(หมืายเหต์ุ	21)
 อ�ยุ์หนี�คงค��งนับีจ�กวีันที�ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ
  ย์ังไมุ่ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะ
  ค��งชำำ�รัะ
   ไมุ่เกิน 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   6 - 12 เดือน
   มุ�กกวี่� 12 เดือน
  ริวมื
  หัก : ค่�เผู้ื�อหนี�สิงสิัย์จะสิ้ญ
 ริวมืลูกหน่�การิค้า	-	กิจการิท่�ไมื่เก่�ยวข้้องกัน,	สืุ่ทธิุ
	 ริวมืลูกหน่�การิค้า	-	สืุ่ทธุิ
 ลูกหน่�อ่�น   

 รั�ย์ได�ค��งรัับีจ�กกิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน (หมุ�ย์เหตุ้ 6 และ 21) 
 รั�ย์ได�ค��งรับัีจ�กกิจก�รัที�ไมุ่เกี�ย์วีข�องกัน  (หมุ�ย์เหตุ้ 21)
 ล้กหนี�เงินปีรัะกันผู้ลง�น (หมุ�ย์เหตุ้ 21)
 เงินทดรัองจ่�ย์
 อื�นๆ
 ริวมืลูกหน่�อ่�น 
 ริวมืลูกหน่�การิค้าและลูกหน่�อ่�น	-	สืุ่ทธุิ
 

6,770

532
7,302

14,087

3,838
-

214
605

18,744
(819)

17,925
25,227

2,710
21,095

7,291
10

  42
31,148
56,375

2,941
8,276
6,009

102
164

17,492
39,777

12,684

1,554
604

-
686

15,528
(837)

14,691
22,285

7,487

107
7,594

(หน่วย	:	พัันบาท)

8. เงินล้งทุนชั�วัคราวั
 ณ วัีนที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 บีรัิษีัทฯมุีเงินฝึ�กปีรัะจำ�ที�มุีอ�ย์ุเกิน 3 เดือน เปี็นจำ�นวีน 1.0 ล��นบี�ท (2561: 0.9 ล��น

บี�ท) โดย์มีุอัต้รั�ดอกเบีี�ย์รั�อย์ละ 0.90 - 1.00 ต้่อปีี (2561: รั�อย์ละ 0.90 - 1.00 ต้่อปีี)

9. ล้้กหน่�การค้าแล้ะล้้กหน่�อ่�น

2562 2561
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12. เงินฝ่ากธันาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน
  31 ธิันวี�คมุ 2562 และ 2561 เงินฝึ�กปีรัะจำ�ที�มุีภ�รัะคำ��ปีรัะกันมุีรั�ย์ละเอีย์ดดังนี�

  • เงินฝึ�กปีรัะจำ� 12 เดือน จำ�นวีน 6.0 ล��นบี�ท ซีึ�งบีรัิษีัทฯได�นำ�ไปีคำ��ปีรัะกันวีงเงินเบีิกเกินบีัญชำีธิน�ค�รั

ที�บีรัิษีัทฯได�รัับีจำ�นวีน 5.0 ล��นบี�ท และวีงเงินหนังสิือคำ��ปีรัะกันธิน�ค�รัจำ�นวีน 20.0 ล��นบี�ท

  • เงินฝึ�กปีรัะจำ� 6 เดือน จำ�นวีน 0.5 ล��นบี�ท และเงินฝึ�กออมุทรััพย์์จำ�นวีน 5.0 ล��นบี�ท ซึี�งบีริัษัีทฯได�นำ�ไปี 

คำ��ปีรัะกันก�รัออกหนังสืิอคำ��ปีรัะกันที�ธิน�ค�รัออกในน�มุบีริัษัีทฯ

13. ท่�ด้น อาคารแล้ะอุปกรณ์

ริายการิปีริับลด้ริาคาทุน
ให้เปี็นมืูลค่าสืุ่ทธุิท่�จะได้้ริับ สื่ินค้าคงเหล่อ-สืุ่ทธุิ

2562 2562 25622561 2561 2561

 สิินค��สิำ�เรั็จรั้ปี
 ง�นรัะหวี่�งทำ�
 ริวมื

ริาคาทุน
1 มุกรั�คมุ 2561
 ซีื�อเพิ�มุ
 จำ�หน่�ย์
 ต้ัดจำ�หน่�ย์
31	ธุันวาคมื	2561
 ซีื�อเพิ�มุ
31	ธุันวาคมื	2562

10. ส้ำนค้าคงเหล่้อ (หน่วย	:	พัันบาท)

(หน่วย	:	พัันบาท)

ริาคาทุน

41,074
-
-
-

41,074
- 

41,074

ท่�ดิ้น

10,000
-
-
-

10,000
- 

10,000

อาคาริ

105,971
1,096

(1,949)
(183)

104,935
1,039

105,974

ริวมื

15,202
-
-
-

15,202
-

15,202

สื่่วน
ปีริับปีริุง
อาคาริ

21,515
962

(903)
(106)

21,468
930

22,398

อุปีกริณ์
คอมืพัิวเต์อริ์

9,520
134

(1,046)
(77)

8,531
109

8,640

อุปีกริณ์ 
สื่ำานักงานและ 
เคริ่�องต์กแต์่ง

8,660
-
-
-

8,660
-

8,660

ยานพัาหนะ

737
49
786

119
49
168

149
80

229

(618)
-

(618)

750
80
830

(601)
-

(601)

 ในรัะหว่ี�งปีีปีัจจุบีัน บีรัิษีัทฯบีันทึกก�รัปีรับัีลดรั�ค�ทุนของสิินค��คงเหลือให�เป็ีนมุ้ลค่�สิุทธิิที�จะได�รัับีจำ�นวีน 0.025 

ล��นบี�ท (2561: 0.029 ล��นบี�ท)  และมีุก�รักลับีรั�ย์ก�รัปีรัับีลดมุ้ลค่�สิินค��คงเหลือจำ�นวีน 0.008 ล��นบี�ท  

(2561: 0.017 ล��นบี�ท) โดย์นำ�ไปีหักจ�กมุ้ลค่�ของสิินค��คงเหลือที�รัับีรั้�เปี็นค่�ใชำ�จ่�ย์ในรัะหวี่�งปีี

11. ต้์นทุนบริการรอตั์ดจ่าย

2562 2561

 มุ้ลค่�ต้�มุบีัญชีำต้�นปีี
 เพิ�มุขึ�น
  ค่าต์ัด้จำาหน่าย
 มืูลค่าต์ามืบัญช้่ปีลายปีี

4,118
35,073

(24,549)
14,642

85
21,677

(17,644)
4,118

(หน่วย	:	พัันบาท)



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0100

-
-

-

-
- 
-
-

41,074
41,074

8,918
500

-

-
9,418

500
9,918

582
82

56,704
2,767

(1,944)

(182)
57,345

2,429
59,774

47,590
46,200

2,767
2,429

13,343
214

-

-
13,557

213
13,770

1,645
1,432

20,217
913

(903)

(106)
20,121

783
20,904

1,347
1,494

8,454
537

(1,041)

(76)
7,874

333
8,207

657
433

5,772
603

-

-
6,375

600
6,975

2,285
1,685

ค่าเสื่่�อมืริาคาสื่ะสื่มื
1 มุกรั�คมุ 2561
 ค่�เสิื�อมุรั�ค�สิำ�หรัับีปีี
 ค่�เสิื�อมุรั�ค�สิำ�หรัับี
  สิ่วีนที�จำ�หน่�ย์
 ค่�เสิื�อมุรั�ค�สิำ�หรัับี
  สิ่วีนที�ต้ัดจำ�หน่�ย์ 
31 ธิันวี�คมุ 2561
 ค่�เสิื�อมุรั�ค�สิำ�หรัับีปีี
31 ธิันวี�คมุ 2562
มูืลค่าสืุ่ทธุิต์ามืบัญช้่
31 ธิันวี�คมุ 2561
31 ธิันวี�คมุ 2562
ค่าเสื่่�อมืริาคาสื่ำาหริับปีี
2561 (จำ�นวีนทั�งหมุดรัวีมุอย์้่ในค่�ใชำ�จ่�ย์ในก�รับีรัิห�รั)
2562 (จำ�นวีนทั�งหมุดรัวีมุอย์้่ในค่�ใชำ�จ่�ย์ในก�รับีรัิห�รั)

(หน่วย	:	พัันบาท)

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทฯมีุย์�นพ�หนะซึี�งได�มุ�ภ�ย์ใต้�สัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงิน โดย์มีุมุ้ลค่�สุิทธิิต้�มุบัีญชีำ 

เป็ีนจำ�นวีนปีรัะมุ�ณ 1.7 ล��นบี�ท (2561: 2.3 ล��นบี�ท)

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทฯมีุอุปีกรัณ์จำ�นวีนหนึ�งซึี�งตั้ดค่�เสืิ�อมุรั�ค�หมุดแล�วีแต่้ยั์งใชำ�ง�นอย่้์ มุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำ 

ก่อนหักค่�เสืิ�อมุรั�ค�สิะสิมุของสิินทรััพย์์ดังกล่�วีมีุจำ�นวีนเงินปีรัะมุ�ณ 45.5 ล��นบี�ท (2561: 39.7 ล��นบี�ท)

14. ส้ำนทรัพย์ไม่ม่ตั์วัต์น

ริาคาทุน
1 มุกรั�คมุ 2561
 ซีื�อเพิ�มุ
 จำ�หน่�ย์
 โอนเข�� (ออก)
31 ธิันวี�คมุ 2561
 ซีื�อเพิ�มุ
 โอนเข�� (ออก)
31 ธิันวี�คมุ 2562
ค่าต์ัด้จำาหน่ายสื่ะสื่มื
1 มุกรั�คมุ 2561
 ค่�ต้ัดจำ�หน่�ย์สิำ�หรัับีปีี
 ต้ัดจำ�หน่�ย์
31 ธิันวี�คมุ 2561
 ค่�ต้ัดจำ�หน่�ย์สิำ�หรัับีปีี
31 ธิันวี�คมุ 2562

(หน่วย	:	พัันบาท)

คอมืพัิวเต์อริ์
ซอฟต์์แวริ์

หลักสืู่ต์ริอบริมื
ออนไลน์ ริวมื

หลักสืู่ต์ริอบริมื
ออนไลน์และซอฟต์์แวริ์

ริะหว่างพััฒนา

24,540
76

(3,892)
-

20,724
106

-
20,830

21,330
3,217

(3,892)
20,655

56
20,711

690
-
-

1,565
2,255

-
299

2,554

58
408

-
466
788

1,254

999
1,516

-
(1,565)

950
9,837
(299)

10,488

-
-
-
-
-
-

26,229
1,592

(3,892)
-

23,929
9,943

-
33,872

21,388
3,625

(3,892)
21,121

844
21,965

ท่�ดิ้น อาคาริ ริวมื

ส่ื่วน
ปีริับปีริุง
อาคาริ

อุปีกริณ์
คอมืพัิวเต์อริ์

อุปีกริณ์ 
สื่ำานักงานและ 
เคริ่�องต์กแต์่ง ยานพัาหนะ



ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0101

มืูลค่าสุื่ทธุิต์ามืบัญช้่
31 ธิันวี�คมุ 2561
31 ธิันวี�คมุ 2562
ค่าต์ัด้จำาหน่ายสื่ำาหริับปีี
2561
2562

(หน่วย	:	พัันบาท)

คอมืพัิวเต์อริ์
ซอฟต์์แวริ์

หลักสืู่ต์ริอบริมื
ออนไลน์ ริวมื

หลักสืู่ต์ริอบริมื
ออนไลน์และซอฟต์์แวริ์ 

ริะหว่างพััฒนา

69
119

1,789
1,300

950
10,488

2,808
11,907

3,625
844

 ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 บีรัิษีัทฯมุีซีอฟต้์แวีรั์คอมุพิวีเต้อรั์จำ�นวีนหนึ�งซีึ�งตั้ดจำ�หน่�ย์หมุดแล�วีแต่้ย์ังใชำ�ง�นอย์้่ รั�ค�

ทุนของซีอฟท์แวีรั์คอมุพิวีเต้อรั์ดังกล่�วีมุีจำ�นวีนเงินปีรัะมุ�ณ 20.6 ล��นบี�ท (2561: 20.3 ล��นบี�ท) 

15. ภาษีเงินได้ถ้ืกหัก ณ ท่�จ่าย (หน่วย	:	พัันบาท)

2562

2562

2561

2561

 ปีี 2558
 ปีี 2559 
 ปีี 2560
 ปีี 2561
 ปีี 2562 

ริวมื

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

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

-
14,255

 บีริัษัีทฯ ได�ดำ�เนินก�รัขอคืนภ�ษีีเงินได�ถ้ืกหัก ณ ที�จ่�ย์ข��งต้�นจ�กกรัมุสิรัรัพ�กรั อย่์�งไรัก็ต้�มุ มุ้ลค่�ที�จะได�รัับีคืน 

ขึ�นอย่้์กับีผู้ลก�รัต้รัวีจสิอบีภ�ษีีโดย์เจ��หน��ที�กรัมุสิรัรัพ�กรั ทั�งนี� ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัเชืำ�อว่ี�บีริัษัีทฯ จะได�รัับีคืนเงินภ�ษีีดังกล่�วี 

ทั�งจำ�นวีนในอน�คต้

 ในปีี 2562 บีริัษัีทฯ ได�รัับีคืนภ�ษีีเงินได�หัก ณ ที�จ่�ย์ของปีี 2558 จำ�นวีน 3.7 ล��นบี�ท และตั้ดจำ�หน่�ย์ภ�ษีีเงินได�ถ้ืกหัก

 ณ ที�จ่�ย์ส่ิวีนที�เหลือของปีี 2558 เป็ีนจำ�นวีน 0.5 ล��นบี�ท

16. เจ้าหน่�การค้าแล้ะเจ้าหน่�อ่�น (หน่วย	:	พัันบาท)

เจ��หนี�ก�รัค�� - กิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน (หมุ�ย์เหตุ้ 6)
เจ��หนี�ก�รัค�� - กิจก�รัที�ไมุ่เกี�ย์วีข�องกัน 
ค่�ใชำ�จ่�ย์ค��งจ่�ย์ - กิจก�รัที�เกี�ย์วีข�องกัน (หมุ�ย์เหตุ้ 6)
ค่�ใชำ�จ่�ย์ค��งจ่�ย์ - กิจก�รัที�ไมุ่เกี�ย์วีข�องกัน
ริวมืเจ้าหน่�การิค้าและเจ้าหน่�อ่�น

705
10,198

9
7,158
18,070

3,297
3,932

-
8,726
15,955

(หน่วย	:	พัันบาท)

หนี�สิินต้�มุสิัญญ�เชำ่�ก�รัเงิน
หัก : ดอกเบีี�ย์รัอก�รัต้ัดจำ�หน่�ย์
ริวมื
หัก : สิ่วีนที�ถืึงกำ�หนดชำำ�รัะภ�ย์ในหนึ�งปีี
หน่�สื่ินต์ามืสื่ัญญาเช้่าการิเงิน-สืุ่ทธิุจากสื่่วนท่�ถึงกำาหนด้ช้ำาริะภายในหนึ�งปีี

1,188
(98)

1,090
(375)
715

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

17. หน่�ส้ำนต์ามสัำญญาเช่าการเงิน

2562 2561



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0102

 บีริัษีัทฯได�ทำ�สิัญญ�เช่ำ�ก�รัเงินกับีบีริัษีัทลีสิซีิ�งเพื�อเช่ำ�ย์�นพ�หนะใชำ�ในก�รัดำ�เนินง�นของกิจก�รัโดย์มีุกำ�หนด 

ก�รัชำำ�รัะค่�เชำ่�เปี็นรั�ย์เดือน อ�ย์ุของสิัญญ�มุีรัะย์ะเวีล�โดย์เฉลี�ย์ปีรัะมุ�ณ 5 ปีี

 บีรัิษีัทฯมุีภ�รัะผู้้กพันที�จะต้�องจ่�ย์ค่�เชำ่�ขั�นต้ำ��ต้�มุสิัญญ�เชำ่�ก�รัเงินดังนี�

ผู้ลรัวีมุของจำ�นวีนเงินขั�นต้ำ�ที�ต้�องจ่�ย์ทั�งสิิ�นต้�มุสิัญญ�เชำ่�
ดอกเบีี�ย์ต้�มุสิัญญ�เชำ่�ก�รัเงินรัอก�รัต้ัดบีัญชำี
มุ้ลค่�ปีัจจุบีันของจำ�นวีนเงินขั�นต้ำ��ที�ต้�องจ่�ย์ทั�งสิิ�นต้�มุสิัญญ�เชำ่�

ผู้ลรัวีมุของจำ�นวีนเงินขั�นต้ำ�ที�ต้�องจ่�ย์ทั�งสิิ�นต้�มุสิัญญ�เชำ่�
ดอกเบีี�ย์ต้�มุสิัญญ�เชำ่�ก�รัเงินรัอก�รัต้ัดบีัญชำี
มุ้ลค่�ปีัจจุบีันของจำ�นวีนเงินขั�นต้ำ��ที�ต้�องจ่�ย์ทั�งสิิ�นต้�มุสิัญญ�เชำ่�

432 
(57)
375

432 
(79)
353

756 
(41)
715

1,188
(98)

1,090

1,188
(98)

1,090

1,620
(177)
1,443

(หน่วย	:	พัันบาท)

(หน่วย	:	พัันบาท)

ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2562

ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2561

ไมื่เกิน	1	ปีี 1-4	ปีี ริวมื

(หน่วย	:	พัันบาท)

2562 2561

สื่ำาริองผลปีริะโยช้น์ริะยะยาวข้องพันักงานต้์นปีี
สิ่วีนที�รับัีรั้�ในกำ�ไรัหรัือข�ดทุน :
 ต้�นทุนบีริัก�รัในปีัจจุบีัน 
    ต้�นทุนดอกเบีี�ย์
 ต้�นทุนบีริัก�รัในอดีต้จ�กก�รัเปีลี�ย์นแปีลงผู้ลปีรัะโย์ชำน์
สิ่วีนที�รับัีรั้�ในกำ�ไรัข�ดทุนเบี็ดเสิรั็จอื�น :
 (กำ�ไรั) ข�ดทุนจ�กก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้รั์ปีรัะกันภัย์ :
       สิ่วีนที�เกิดจ�กก�รัเปีลี�ย์นแปีลงข�อสิมุมุต้ิด��นปีรัะชำ�กรัศู�สิต้ร์ั
       สิ่วีนที�เกิดจ�กก�รัเปีลี�ย์นแปีลงข�อสิมุมุต้ิท�งก�รัเงิน 
       สิ่วีนที�เกิดจ�กก�รัปีรัับีปีรุังจ�กปีรัะสิบีก�รัณ์
ผู้ลปีรัะโย์ชำน์ที�จ่�ย์ในรัะหวี่�งปีี
สื่ำาริองผลปีริะโยช้น์ริะยะยาวข้องพันักงานปีลายปีี

6,913

783
225

1,484

-
-
-

(3,255)
6,150

(891)
44

2,074
(1,500)
6,913

6,346

708
132

-

18. สำำารองผู้ล้ประโยชน์ระยะยาวัข้องพนักงาน
 จำ�นวีนเงินสิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�นซีึ �งเปี็นเงินชำดเชำย์พนักง�นเมุื �อออกจ�กง�น ณ วีันที � 

31 ธิันวี�คมุ 2562 และ 2561 แสิดงได�ดังนี �

 บีรัิษีัทฯค�ดวี่�ไมุ่มุีก�รัจ่�ย์ชำำ�รัะผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�นภ�ย์ใน 1 ปีีข��งหน�� (2561: ไมุ่มุี)

 ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 รัะย์ะเวีล�เฉลี�ย์ถื่วีงนำ��หนักในก�รัจ่�ย์ชำำ�รัะผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�นของ 

บีริัษีัทฯปีรัะมุ�ณ 10 ปีี (2561: 10 ปีี)

ไมื่เกิน	1	ปีี 1-4	ปีี ริวมื
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2562
(ริ้อยละต์่อปีี)

2561
(ริ้อยละต์่อปีี)

เคล่�อนไหวเพัิ�มืข้ึ�น

(ร้ิอยละ)

เคล่�อนไหวเพัิ�มืข้ึ�น 

(ร้ิอยละ)

เคล่�อนไหวลด้ลง

(ริ้อยละ)

เคล่�อนไหวลด้ลง 

(ริ้อยละ)

ผลกริะทบต่์อสื่ำาริอง

(พัันบาท)

ผลกริะทบต่์อสื่ำาริอง 

(พัันบาท)

ผลกริะทบต์่อสื่ำาริอง

(พัันบาท)

ผลกริะทบต์่อสื่ำาริอง 

(พัันบาท)

31	ธุันวาคมื	2562

31	ธุันวาคมื	2561

อัต้รั�คิดลด
อัต้รั�ก�รัขึ�นเงินเดือนในอน�คต้ (ขึ�นกับีชำ่วีงอ�ย์ุ)
อัต้รั�ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงในจำ�นวีนพนักง�น

อัต้รั�คิดลด
อัต้รั�ก�รัขึ�นเงินเดือน
อัต้รั�ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงในจำ�นวีนพนักง�น

อัต้รั�คิดลด
อัต้รั�ก�รัขึ�นเงินเดือน
อัต้รั�ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงในจำ�นวีนพนักง�น

1
1

10

1
1

10

1
1

10

1
1

10

(715)
784

(370)

(548)
531

(289)

805
(712)

409

618
(484)

319

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

 ผู้ลกรัะทบีของก�รัเปีลี�ย์นแปีลงสิมุมุต้ิฐ�นที�สิำ�คัญต้่อมุ้ลค่�ปีัจจุบีันของภ�รัะผู้้กพันผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของ

พนักง�น ณ วีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 และ 2561 สิรัุปีได�ดังนี�

 เมืุ�อวัีนที� 5 เมุษี�ย์น 2562 พรัะรั�ชำบัีญญัติ้คุ�มุครัองแรังง�น (ฉบัีบีที� 7) พ.ศู. 2562 ได�ปีรัะก�ศูลงในรั�ชำกิจจ�นุเบีกษี� 

ซึี� งได�กำ�หนดอัต้รั�ค่�ชำดเชำย์เพิ�มุเติ้มุกรัณีน�ย์จ��งเ ลิกจ��ง สิำ�หรัับีล้กจ��งซึี� งทำ�ง�นติ้ดต่้อกันครับี 20 ปีี 

ขึ�นไปีให�มีุสิิทธิิได�รัับีค่�ชำดเชำย์ไมุ่น�อย์กว่ี�ค่�จ��งอัต้รั�สุิดท��ย์ 400 วัีน กฎหมุ�ย์ดังกล่�วีมีุผู้ลบัีงคับีใชำ�ตั้�งแต่้วัีนที� 5 พฤษีภ�คมุ

 2562 เป็ีนต้�นไปี ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงดังกล่�วีถืือเป็ีน ก�รัแก�ไขโครังก�รัสิำ�หรัับีโครังก�รัผู้ลปีรัะโย์ชำน์หลังออกจ�กง�น และมีุ 

ผู้ลกรัะทบีให�บีริัษัีทฯมีุหนี�สิินสิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�นเพิ�มุขึ�น 1.5 ล��นบี�ท บีริัษัีทฯบัีนทึกผู้ลกรัะทบีจ�ก 

ก�รัเปีลี�ย์นแปีลงดังกล่�วีโดย์รัับีร้ั�ต้�นทุนบีริัก�รัในอดีต้เป็ีนค่�ใชำ�จ่�ย์ทันทีในงบีกำ�ไรัข�ดทุนของปีีปัีจจุบัีน

19. สำำารองต์ามกฎหมาย
 ภ�ย์ใต้�บีทบัีญญัติ้ของมุ�ต้รั� 116 แห่งพรัะรั�ชำบัีญญัติ้บีริัษัีทมุห�ชำนจำ�กัด พ.ศู. 2535 บีริัษัีทฯต้�องจัดสิรัรักำ�ไรัสุิทธิิ 

ปีรัะจำ�ปีีส่ิวีนหนึ�งไวี�เป็ีนทุนสิำ�รัองไมุ่น�อย์กว่ี�รั�อย์ละ 5 ของกำ�ไรัสุิทธิิปีรัะจำ�ปีี หักด�วีย์ย์อดข�ดทุนสิะสิมุย์กมุ� (ถื��มีุ) จนกว่ี�

ทุนสิำ�รัองนี�จะมีุจำ�นวีนไมุ่น�อย์กว่ี�รั�อย์ละ 10 ของทุนจดทะเบีีย์น สิำ�รัองต้�มุกฎหมุ�ย์ดังกล่�วีไมุ่สิ�มุ�รัถืนำ�ไปีจ่�ย์เงินปัีนผู้ลได� 

 ในปัีจจุบัีน บีริัษัีทฯได�จัดสิรัรัสิำ�รัองต้�มุกฎหมุ�ย์ไวี�ครับีถื�วีนแล�วี

 สิมุมุต้ิฐ�นที�สิำ�คัญในก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้ร์ัปีรัะกันภัย์ สิรัุปีได�ดังนี� 
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(หน่วย	:	พัันบาท)

2562 2561

ปีริะเภทข้องสื่ินค้าหริ่อบริิการิ
 รั�ย์ได�จ�กก�รัข�ย์
 รั�ย์ได�จ�กก�รัจัดนิทรัรัศูก�รัและสัิมุมุน�
 รั�ย์ได�จ�กก�รัให�บีรัิก�รั
 ริวมืริายได้้จากสื่ัญญาท่�ทำากับลูกค้า
จังหวะเวลาในการิรัิบริู้ริายได้้
 รับัีรั้�รั�ย์ได� ณ เวีล�ใดเวีล�หนึ�ง
 รับัีรั้�รั�ย์ได�ต้ลอดชำ่วีงเวีล�หนึ�ง
 ริวมืริายได้้จากสื่ัญญาท่�ทำากับลูกค้า

3,166
79,148
82,113

164,427

135,981
28,446

164,427

3,131
58,331
74,202

135,664

118,241
17,423

135,664

  20.2	ริายได้้ท่�รัิบรู้ิท่�เก่�ยวข้้องกับยอด้คงเหล่อต์ามืสัื่ญญา

 20.3	ริายได้้ท่�คาด้ว่าจะรัิบรู้ิสื่ำาหรัิบภาริะท่�ยังปีฏิิบัติ์ไม่ืเสื่ร็ิจสิื่�น

  ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทฯค�ดว่ี�จะมีุรั�ย์ได�ที�รัับีร้ั�ในอน�คต้สิำ�หรัับีภ�รัะที�ยั์งปีฏิิบัีติ้ไมุ่เสิร็ัจสิิ�นของสัิญญ�

ที�ทำ�กับีล้กค��จำ�นวีน 29.1 ล��นบี�ท (2561: 3.9 ล��นบี�ท)

21. ยอดคงเหล่้อข้องสัำญญา

(หน่วย	:	พัันบาท)

(หน่วย	:	พัันบาท)

 รั�ย์ได�ที�รัับีรั้�ที�เคย์รัวีมุอย์้่ในย์อดย์กมุ�ของหนี�สิินที�เกิดจ�กสิัญญ�

สิินทรััพย์์ที�เกิดจ�กสิัญญ� (หมุ�ย์เหตุ้ 9)
หนี�สิินที�เกิดจ�กสิัญญ�

ค่�ใชำ�จ่�ย์เกี�ย์วีกับีพนักง�น
ต้�นทุนข�ย์ สิื�อโฆษีณ�และบีรัิก�รั
ค่�เสิื�อมุรั�ค�และค่�ต้ัดจำ�หน่�ย์
ค่�ที�ปีรัึกษี�และค่�บีรัิห�รัจ่�ย์

230

56,323
206

52
87

3
3

828

39,511
281

46
64

6 
2

31	ธุันวาคมื 
2562

31	ธุันวาคมื 
2561

22. ค่าใช้จ่ายต์ามลั้กษณะ
 รั�ย์ก�รัค่�ใชำ�จ่�ย์แบ่ีงต้�มุลักษีณะปีรัะกอบีด�วีย์รั�ย์ก�รัค่�ใชำ�จ่�ย์ที�สิำ�คัญดังต่้อไปีนี�

(หน่วย	:	ลา้นบาท)

2562

2562

2561

2561

20. รายได้จากสัำญญาท่�ทำากับล้้กค้า
 20.1	การิจำาแนกริายได้้
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 จำ�นวีนภ�ษีีเงินได�ที�เกี�ย์วีข�องกับีส่ิวีนปีรัะกอบีแต่้ละส่ิวีนของกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�นสิำ�หรัับีปีีสิิ�นสุิดวัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 

2562 และ 2561 สิรุัปีได�ดังนี�

 สิ่วีนปีรัะกอบีของสิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัต้ัดบีัญชำี ปีรัะกอบีด�วีย์รั�ย์ก�รัดังต้่อไปีนี�

(หน่วย	:	พัันบาท)

(หน่วย	:	พัันบาท)

(หน่วย	:	พัันบาท)

กำ�ไรัท�งบีัญชำีก่อนภ�ษีีเงินได�นิต้ิบีุคคล
อัต้รั�ภ�ษีีเงินได�นิต้ิบีุคคล
กำ�ไรัท�งบีัญชำีก่อนภ�ษีีเงินได�นิต้ิบีุคคลค้ณอัต้รั�ภ�ษีี
รั�ย์ก�รัปีรัับีปีรัุงค่�ใชำ�จ่�ย์ภ�ษีีเงินได�นิต้ิบุีคคลของปีกี่อน
กลับีรั�ย์ก�รัสิินทรััพย์์ภ�ษีีเงินได�ที�รัับีรั้�ในงวีดก่อน
ผู้ลกรัะทบีท�งภ�ษีีสิำ�หรัับี :
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ต้�องห��มุ
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ที�มุีสิิทธิหิักได�เพิ�มุขึ�น
ริวมื
ค่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้้ท่�แสื่ด้งอยู่ในงบกำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ริ็จ

ภาษัเ่งินได้้ท่�เกิด้จาก:
 ผู้ลข�ดทุนจ�กก�รัปีรัะมุ�ณก�รัต้�มุหลักคณิต้ศู�สิต้รั์ปีรัะกัย์ภัย์

สื่ินทริัพัย์ภาษั่เงินได้้ริอการิต์ัด้บัญช้่
   ค่�เผู้ื�อหนี�สิงสิัย์จะสิ้ญ
 ค่�เผู้ื�อก�รัลดลงของมุ้ลค่�สิินค��คงเหลือ
    สิำ�รัองผู้ลปีรัะโย์ชำน์รัะย์ะย์�วีของพนักง�น
   ผู้ลข�ดทุนท�งภ�ษีี
   ริวมื

3,081
รั�อย์ละ 20

616
-

1,001

329
(193)

136
1,753

-

164
123

1,230
1,090
2,607

167
120

1,383
2,690
4,360

(245)

4,320
รั�อย์ละ 20

864
32

-

225
(201)

24
920

 รั�ย์ก�รักรัะทบีย์อดรัะหวี่�งกำ�ไรัท�งบัีญชำีกับีค่�ใชำ�จ่�ย์ภ�ษีีเงินได� มุีดังนี�

23. ภาษีเงินได้ 
 ภ�ษีีเงินได�ของบีรัิษีัทฯสิำ�หรัับีปีีสิิ�นสิุดวีันที� 31 ธิันวี�คมุ 2562 และ 2561 สิรัุปีได�ดังนี�

(หน่วย	:	พัันบาท)

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

ภาษั่เงินได้ป้ีัจจุบัน:
 ภ�ษีีเงินได�นิต้ิบีุคคลสิำ�หรัับีปีี
ภาษั่เงินได้ร้ิอการิต์ัด้บัญช้่: 
 ภ�ษีีเงินได�รัอก�รัต้ัดบีัญชำีจ�กก�รัเกิดผู้ลแต้กต้่�งชำั�วีครั�วีและ
 ก�รักลับีรั�ย์ก�รัผู้ลแต้กต้่�งชำั�วีครั�วี
ค่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้้ท่�แสื่ด้งอยู่ในงบกำาไริข้าด้ทุนเบ็ด้เสื่ริ็จ

-

1,753
1,753

-

920
920
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24. การส่ำงเสำริมการล้งทุน
 บีริัษัีทฯได�รัับีสิิทธิิพิเศูษีท�งภ�ษีีจ�กคณะกรัรัมุก�รัส่ิงเสิริัมุก�รัลงทุนสิำ�หรัับีกิจก�รัซีอฟต์้แวีร์ั ปีรัะเภท Enterprise  

software, Digital content และ Embedded Software ต้�มุบัีต้รัส่ิงเสิริัมุก�รัลงทุนเลขที� 2911(7)/2555 เมืุ�อวัีนที� 20  

ธัินวี�คมุ 2555 ภ�ย์ใต้�เงื�อนไขที�กำ�หนดบี�งปีรัะก�รั บีริัษัีทฯได�รัับีสิิทธิิปีรัะโย์ชำน์โดย์ได�รัับีย์กเวี�นภ�ษีีเงินได�นิติ้บุีคคลสิำ�หรัับี

กำ�ไรัที�ได�จ�กก�รัปีรัะกอบีกิจก�รัที�ได�รัับีก�รัส่ิงเสิริัมุเป็ีนรัะย์ะเวีล� 8 ปีีนับีแต่้วัีนที�เริั�มุมีุรั�ย์ได�จ�กก�รัปีรัะกอบีกิจก�รันั�น  

(วัีนที� 8 ตุ้ล�คมุ 2556)

 ในรัะหว่ี�งปีี 2562 บีริัษัีทฯมีุรั�ย์ได�จ�กกิจก�รัที�ได�รัับีก�รัส่ิงเสิริัมุก�รัลงทุนเป็ีนจำ�นวีนเงิน 0.1 ล��นบี�ท (2561:  

0.2 ล��นบี�ท)

2562 2561

กำ�ไรัสิำ�หรัับีปีี (พันบี�ท)
จำ�นวีนหุ�นสิ�มุัญถืัวีเฉลี�ย์ถ่ืวีงนำ��หนัก (พันหุ�น)
กำ�ไรัต้่อหุ�นขั�นพื�นฐ�น (บี�ท/ หุ�น)

1,328
466,000

0.003

3,400
466,000

0.007

26. ข้้อม้ล้ทางการเงินจำาแนกต์ามส่ำวันงาน
 ข�อมุ้ลส่ิวีนง�นดำ�เนินง�นที�นำ�เสินอนี�สิอดคล�องกับีรั�ย์ง�นภ�ย์ในของบีริัษัีทฯที�ผู้้�มีุอำ�น�จตั้ดสิินใจส้ิงสุิดด��นก�รั 

ดำ�เนินง�นได�รัับีและสิอบีท�นอย่์�งสิมุำ��เสิมุอเพื�อใชำ�ในก�รัตั้ดสิินใจในก�รัจัดสิรัรัทรััพย์�กรัให�กับีส่ิวีนง�นและปีรัะเมิุนผู้ล 

ก�รัดำ�เนินง�นของส่ิวีนง�น 

 เพื�อวัีต้ถุืปีรัะสิงค์ในก�รับีริัห�รัง�น บีริัษัีทฯจัดโครังสิรั��งองค์กรัเป็ีนหน่วีย์ธุิรักิจต้�มุปีรัะเภทของผู้ลิต้ภัณฑ์์และบีริัก�รั  

บีริัษัีทฯมีุส่ิวีนง�นที�รั�ย์ง�นทั�งสิิ�น 3 ส่ิวีนง�น ดังนี� 

  • สิื�อและคอนเทนต้์ 

  • จัดนิทรัรัศูก�รั 

  • บีรัิก�รัดิจิทัล 

 ในรัะหว่ี�งปีี บีรัิษีัทฯไมุ่มุีก�รัรัวีมุสิ่วีนง�นดำ�เนินง�นเป็ีนสิ่วีนง�นที�รั�ย์ง�นข��งต้�น 

 ผู้้�มีุอำ�น�จตั้ดสิินใจส้ิงสุิดสิอบีท�นผู้ลก�รัดำ�เนินง�นของแต่้ละหน่วีย์ธุิรักิจแย์กจ�กกันเพื�อวัีต้ถุืปีรัะสิงค์ในก�รั 

ตั้ดสิินใจเกี�ย์วีกับีก�รัจัดสิรัรัทรััพย์�กรัและก�รัปีรัะเมิุนผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�น บีริัษัีทฯปีรัะเมิุนผู้ลก�รัปีฏิิบัีติ้ง�นของส่ิวีนง�น 

โดย์พิจ�รัณ�จ�กกำ�ไรัหรืัอข�ดทุนจ�กก�รัดำ�เนินง�นและสิินทรััพย์์รัวีมุซึี�งวัีดมุ้ลค่�โดย์ใชำ�เกณฑ์์เดีย์วีกับีที�ใชำ�ในก�รัวัีดกำ�ไรั

หรืัอข�ดทุนจ�กก�รัดำ�เนินง�นและสิินทรััพย์์รัวีมุในงบีก�รัเงิน อย่์�งไรัก็ต้�มุ บีริัษัีทฯบีริัห�รัง�นด��นก�รัจัดห�เงิน  

(ปีรัะกอบีด�วีย์ ค่�ใชำ�จ่�ย์ท�งก�รัเงิน และรั�ย์ได�ท�งก�รัเงิน) และภ�ษีีเงินได�ของบีริัษัีทฯโดย์ไมุ่มีุก�รัปัีนส่ิวีนให� 

แต่้ละส่ิวีนง�นดำ�เนินง�น

 ก�รับัีนทึกบัีญชีำสิำ�หรัับีรั�ย์ก�รัรัะหว่ี�งส่ิวีนง�นที�รั�ย์ง�นเป็ีนไปีในลักษีณะเดีย์วีกับีก�รับัีนทึกบัีญชีำสิำ�หรัับีรั�ย์ก�รั 

ธุิรักิจกับีบุีคคลภ�ย์นอก

 

กำ�ไรัต่้อหุ�นขั�นพื�นฐ�นแสิดงก�รัคำ�นวีณได�ดังนี�

25. กำาไรต่์อหุ้น
 กำ�ไรัต่้อหุ�นขั�นพื�นฐ�นคำ�นวีณโดย์ห�รักำ�ไรัสิำ�หรัับีปีีที�เป็ีนของผู้้�ถืือหุ�นบีริัษัีทฯ (ไมุ่รัวีมุกำ�ไรัข�ดทุนเบ็ีดเสิร็ัจอื�น)  

ด�วีย์จำ�นวีนถัืวีเฉลี�ย์ถ่ืวีงนำ��หนักของหุ�นสิ�มัุญที�ออกอย่้์ในรัะหว่ี�งปีี
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(หน่วย	:	พัันบาท)

 บีรัิษีัทฯดำ�เนินธิุรักิจในเขต้ภ้มุิศู�สิต้รั์เดีย์วีคือ ปีรัะเทศูไทย์ ดังนั�นรั�ย์ได�และสิินทรััพย์์ที�แสิดงอย์้่ในงบีก�รัเงินจึงถืือ

เป็ีนก�รัรั�ย์ง�นต้�มุเขต้ภ้มิุศู�สิต้ร์ัแล�วี

 ในปีี 2562 บีริัษัีทฯมีุรั�ย์ได�จ�กล้กค��รั�ย์ใหญ่จำ�นวีน 4 รั�ย์ เป็ีนจำ�นวีน 8 ล��นบี�ท 8 ล��นบี�ท 8 ล��นบี�ท และ  

7 ล��นบี�ท ซึี�งมุ�จ�กส่ิวีนง�นบีริัก�รัดิจิทัล ส่ิวีนง�นจัดนิทรัรัศูก�รั และส่ิวีนง�นสืิ�อและคอนเทนต์้ (2561:  

รั�ย์ได�จ�กล้กค��รั�ย์ใหญ่จำ�นวีน 4 รั�ย์ เป็ีนจำ�นวีน 9 ล��นบี�ท 8 ล��นบี�ท 8 ล��นบี�ท และ 7 ล��นบี�ท ซึี�งมุ�จ�กส่ิวีนง�น

บีริัก�รัดิจิทัล สิ่วีนง�นจัดนิทรัรัศูก�รั และสิ่วีนง�นสิื�อและคอนแทนต้์) 

27. กองทุนสำำารองเล่้�ยงชีพ
 บีริัษัีทฯและพนักง�นบีริัษัีทฯได�ร่ัวีมุกันจัดตั้�งกองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชีำพขึ�นต้�มุพรัะรั�ชำบัีญญัติ้กองทุนสิำ�รัองเลี�ย์งชีำพ พ.ศู. 

2530 โดย์บีริัษัีทฯและพนักง�นจะจ่�ย์สิมุทบีเข��กองทุนเป็ีนรั�ย์เดือนในอัต้รั�รั�อย์ละ 3 และรั�อย์ละ 5 ของเงินเดือน  

เงินกองทุนและผู้ลปีรัะโย์ชำน์จะจ่�ย์ให�แก่พนักง�นเมืุ�อพนักง�นนั�นออกจ�กง�นต้�มุรัะเบีีย์บีว่ี�ด�วีย์กองทุนของบีริัษัีทฯ 

 ในรัะหว่ี�งปีี 2562 บีริัษัีทฯจ่�ย์เงินสิมุทบีเข��กองทุนดังกล่�วีจำ�นวีน 1.2 ล��นบี�ท (2561: 1.1 ล��นบี�ท)

36,185
-

36,185

3,022

135,664
-

135,664

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

54,282
-

54,282

(2,214)

45,197
-

45,197

2,433

135,664
-

135,664

3,241

-

-

-

-

ริายได้้
 รั�ย์ได�จ�กล้กค��ภ�ย์นอก
 รั�ย์ได�รัะหว่ี�งส่ิวีนง�น
ริวมืริายได้้
ผลการิด้ำาเนินงาน
กำาไริ	(ข้าด้ทุน)	ข้องส่ื่วนงาน
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ท�งก�รัเงิน
 รั�ย์ได�อื�น
กำาไริก่อนภาษ่ัเงินได้้
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ภ�ษีีเงินได�
กำาไริสื่ำาหรัิบปีี

ริายได้้
 รั�ย์ได�จ�กล้กค��ภ�ย์นอก
 รั�ย์ได�รัะหว่ี�งส่ิวีนง�น
ริวมืริายได้้
ผลการิด้ำาเนินงาน
กำาไริ	(ข้าด้ทุน)	ข้องส่ื่วนงาน
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ท�งก�รัเงิน
 รั�ย์ได�อื�น
กำาไริก่อนภาษ่ัเงินได้้
 ค่�ใชำ�จ่�ย์ภ�ษีีเงินได�
กำาไริสื่ำาหรัิบปีี

39,081
-

39,081

1,549

164,427
-

164,427

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

(1,753)
1,328

73,778
-

73,778

(606)

51,568
-

51,568

725

164,427
-

164,427

1,668

-
-
-

-

(หน่วย	:	พัันบาท)

สื่ำาหริับปีีสื่ิ�นสืุ่ด้วันท่�	31	ธุันวาคมื	2562

สื่ำาหริับปีีสื่ิ�นสืุ่ด้วันท่�	31	ธุันวาคมื	2561

สื่่�อและ
คอนเทนต์์

สื่่�อและ
คอนเทนต์์

การิต์ัด้บัญช้่ 
ริายการิริะหว่างกัน

การิต์ัด้บัญช้่ 
ริายการิริะหว่างกัน

จัด้นิทริริศการิ

จัด้นิทริริศการิ

บริิการิด้ิจิทัล

บริิการิด้ิจิทัล

ริวมืสื่่วนงาน

ริวมืสื่่วนงาน

ริวมื

ริวมื

ข�อมุ้ลรั�ย์ได�และกำ�ไรัของส่ิวีนง�นของบีริัษัีทฯสิำ�หรัับีปีีสิิ�นสุิดวัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 และ 2561 มีุดังต่้อไปีนี�  



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0108

จ่�ย์ชำำ�รัะ

   ภ�ย์ใน 1 ปีี

 มุ�กกว่ี� 1 ปีี แต่้ไมุ่เกิน 5 ปีี

(หนว่ย	:	ลา้นบาท)

25612562

9.3
0.3

5.0
1.2

29. เคร่�องม่อทางการเงิน
	 29.1	นโยบายการิบริิหาริความืเสื่่�ยง

  เครืั�องมืุอท�งก�รัเงินที�สิำ�คัญของบีริัษัีทฯต้�มุที�นิย์�มุอย่้์ในมุ�ต้รัฐ�นก�รับัีญชีำฉบัีบีที� 107 “ก�รัแสิดงรั�ย์ก�รัและ 

ก�รัเปิีดเผู้ย์ข�อมุ้ลสิำ�หรัับีเครืั�องมืุอท�งก�รัเงิน” ปีรัะกอบีด�วีย์ เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิด เงินลงทุนชัำ�วีครั�วี  

ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น เงินฝึ�กธิน�ค�รัที�มีุภ�รัะคำ��ปีรัะกัน เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ก�รัเงิน 

บีริัษัีทฯมีุควี�มุเสีิ�ย์งที�เกี�ย์วีข�องกับีเครืั�องมืุอท�งก�รัเงินดังกล่�วี และมีุนโย์บี�ย์ก�รับีริัห�รัควี�มุเสีิ�ย์งดังนี�

  ความเสี่่�ยงด้้านการให้สี่ินเชื่่�อ

  บีริัษัีทฯ มีุควี�มุเสีิ�ย์งด��นก�รัให�สิินเชืำ�อที�เกี�ย์วีเนื�องกับีล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น ฝ่ึ�ย์บีริัห�รัควีบีคุมุควี�มุเสีิ�ย์งนี� 

โดย์ก�รักำ�หนดให�มีุนโย์บี�ย์และวิีธีิก�รัในก�รัควีบีคุมุสิินเชืำ�อที�เหมุ�ะสิมุ ดังนั�นบีริัษัีทฯจึงไมุ่ค�ดว่ี�จะได�รัับีควี�มุเสีิย์ห�ย์ที�

เป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญจ�กก�รัให�สิินเชืำ�อ นอกจ�กนี�ก�รัให�สิินเชืำ�อของบีริัษัีทฯไมุ่มีุก�รักรัะจุกตั้วี เนื�องจ�กบีริัษัีทฯมีุฐ�นของล้กค��ที�

หล�กหล�ย์และมีุอย่้์จำ�นวีนมุ�กรั�ย์ จำ�นวีนเงินส้ิงสุิดที�บีริัษัีทฯอ�จต้�องส้ิญเสีิย์จ�กก�รัให�สิินเชืำ�อคือมุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำของ 

ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�นที�แสิดงอย่้์ในงบีแสิดงฐ�นะก�รัเงิน

  ความเสี่่�ยงจากอัตุราด้อกเบี้่�ย

  บีริัษีทัฯมุคีวี�มุเสิี�ย์งจ�กอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ที�สิำ�คญัอันเกี�ย์วีเนื�องกบัีเงินฝึ�กสิถื�บัีนก�รัเงินที�มุดีอกเบีี�ย์ อย์�่งไรัก็ต้�มุ

 เนื�องจ�กสิินทรััพย์์และหนี�สิินท�งก�รัเงินสิ่วีนใหญ่มุีอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ที�ปีรัับีขึ�นลงต้�มุอัต้รั�ต้ล�ด หรัือมุีอัต้รั�ดอกเบีี�ย์คงที�

ซีึ�งใกล�เคีย์งกับีอัต้รั�ต้ล�ดในปีัจจุบีัน ควี�มุเสิี�ย์งจ�กอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ของบีริัษีัทฯจึงอย์้่ในรัะดับีต้ำ�� 

  สิินทรััพย์์และหนี�สิินท�งก�รัเงินที�สิำ�คัญสิ�มุ�รัถืจัดต้�มุปีรัะเภทอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ และสิำ�หรัับีสิินทรััพย์์และหนี�สิิน 

ท�งก�รัเงินที�มุีอัต้รั�ดอกเบีี�ย์คงที�สิ�มุ�รัถืแย์กต้�มุวีันที�ครับีกำ�หนด หรัือ วีันที�มุีก�รักำ�หนดอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ใหมุ่ (ห�กวีันที�

มุีก�รักำ�หนดอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ใหมุ่ถืึงก่อน) ได�ดังนี�

สิื่นทรัิพัย์ทางการิเงิน
 เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิด
 เงินลงทุนชัำ�วีครั�วี
 ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น
 เงินฝึ�กธิน�ค�รัที�มีุภ�รัะคำ�ปีรัะกัน

หน่�สิื่นทางการิเงิน
 เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น
 หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงิน

(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัต์ริาด้อกเบ่�ยคงท่�

ภายใน	1	ปีี 1-5	ปีี

อัต์ริาด้อกเบ่�ย 
ปีริับข้ึ�นลงต์ามื 
ริาคาต์ลาด้

ไมื่มื่ 
อัต์ริาด้อกเบ่�ย

อัต์ริาด้อกเบ่�ย 
ท่�แท้จริิง

ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2562

-
1.0

-
6.5

-
0.4

-
-
-
-

-
0.7

72.7
-
-

5.0

-
-

0.1
-

56.4
-

18.1
-

0.37 - 1.40
0.90 - 1.00

    -
0.38 - 1.00

    -
     6.17

(รั�อย์ละต่้อปีี)

28. ภาระผู้้กพันเก่�ยวักับสัำญญาเช่าดำาเน้นงานแล้ะสัำญญาบริการ
 บีริัษัีทฯได�ทำ�สัิญญ�เช่ำ�ดำ�เนินง�นที�เกี�ย์วีข�องกับีก�รัเช่ำ�พื�นที�อ�ค�รัคลังสิินค�� ย์�นพ�หนะและสัิญญ�บีริัก�รั อ�ยุ์ของ

สัิญญ�มีุรัะย์ะเวีล�ตั้�งแต่้ 1 - 5 ปีี และสัิญญ�ดังกล่�วีเป็ีนสัิญญ�ที�บีอกเลิกไมุ่ได�

 ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 และ 2561 บีริัษัีทฯมีุจำ�นวีนเงินขั�นต้ำ��ที�ต้�องจ่�ย์ในอน�คต้ทั�งสิิ�นภ�ย์ใต้�สัิญญ�เช่ำ� 

ดำ�เนินง�นที�บีอกเลิกไมุ่ได�ดังนี�
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

  ความเสี่่�ยงจากอัตุราแลกเปล่�ยน

  บีริัษัีทฯพิจ�รัณ�ว่ี�ไมุ่มีุควี�มุเสีิ�ย์งจ�กอัต้รั�แลกเปีลี�ย์นอย่์�งเป็ีนสิ�รัะสิำ�คัญ เนื�องจ�กธุิรักรัรัมุที�เป็ีนเงินต้รั� 

ต่้�งปีรัะเทศูมีุจำ�นวีนน�อย์และไมุ่มีุนัย์สิำ�คัญต่้องบีก�รัเงิน จึงไมุ่ได�มีุก�รัพิจ�รัณ�ทำ�สัิญญ� ซืี�อข�ย์เงินต้รั�ต่้�งปีรัะเทศูล่วีงหน�� 

	 29.2	มืูลค่ายุติ์ธุริริมืข้องเคริ่�องม่ือทางการิเงิน

  เนื�องจ�กเครืั�องมืุอท�งก�รัเงินส่ิวีนใหญ่ของบีริัษัีทฯจัดอย่้์ในปีรัะเภทรัะย์ะสัิ�นหรืัอมีุอัต้รั�ดอกเบีี�ย์ใกล�เคีย์งกับีอัต้รั�

ดอกเบีี�ย์ในต้ล�ด บีริัษัีทฯจึงปีรัะมุ�ณมุ้ลค่�ยุ์ติ้ธิรัรัมุของเครืั�องมืุอท�งก�รัเงินใกล�เคีย์งกับีมุ้ลค่�ต้�มุบัีญชีำที�แสิดงในงบี 

แสิดงฐ�นะก�รัเงิน

30. การบริหารจัดการทุน
 วัีต้ถุืปีรัะสิงค์ในก�รับีริัห�รัจัดก�รัทุนที�สิำ�คัญของบีริัษัีทฯคือก�รัจัดให�มีุซึี�งโครังสิรั��งทุนที�เหมุ�ะสิมุเพื�อสินับีสินุน 

ก�รัดำ�เนินธุิรักิจของบีริัษัีทฯและเสิริัมุสิรั��งมุ้ลค่�ก�รัถืือหุ�นให�กับีผู้้�ถืือหุ�น โดย์ ณ วัีนที� 31 ธัินวี�คมุ 2562 บีริัษัีทฯมีุอัต้รั� 

ส่ิวีนหนี�สิินต่้อทุนเท่�กับี 0.13:1 (2561: 0.13:1)  

31. การอนุมัต้์งบการเงิน
 งบีก�รัเงินนี�ได�รัับีอนุมุัต้ิให�ออกโดย์คณะกรัรัมุก�รับีรัิษัีทฯเมุื�อวีันที� 24 กุมุภ�พันธิ์ 2563

-
0.9

-
6.5

-
0.3

-
-
-
-

-
1.1

104.6
-
-

5.0

-
-

0.1
-

39.8
-

16.0
-

0.38 - 4.10
0.90 - 1.00

    -
0.38 - 1.00

    -
     6.17

สิื่นทรัิพัย์ทางการิเงิน
 เงินสิดและรั�ย์ก�รัเทีย์บีเท่�เงินสิด
 เงินลงทุนชัำ�วีครั�วี
 ล้กหนี�ก�รัค��และล้กหนี�อื�น
 เงินฝึ�กธิน�ค�รัที�มีุภ�รัะคำ�ปีรัะกัน

หน่�สิื่นทางการิเงิน
 เจ��หนี�ก�รัค��และเจ��หนี�อื�น
 หนี�สิินต้�มุสัิญญ�เช่ำ�ท�งก�รัเงิน

อัต์ริาด้อกเบ่�ยคงท่�

ภายใน	1	ปีี 1-5	ปีี

อัต์ริาด้อกเบ่�ย 
ปีริับข้ึ�นลงต์ามื 
ริาคาต์ลาด้

ไมื่มื่ 
อัต์ริาด้อกเบ่�ย

อัต์ริาด้อกเบ่�ย 
ท่�แท้จริิง

ณ	วันท่�	31	ธุันวาคมื	2561

(รั�อย์ละต่้อปีี)
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The Company

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

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

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

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

2559 25582019 2018 2017

For the year ending of December 31 

(Unit: Million Baht)

SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION

148.80 152.01 150.48 

234.72 232.72 232.38 

  21.05 019.23 021.53

  27.92 027.24 029.32 

206.81 205.48 203.06 

116.50 116.50 116.50 

165.96 136.88 162.68

164.43 135.66 161.27 

118.47   94.37 121.05 

  45.95 041.29  40.22

003.08 0 4.32             2.77 

    1.33 003.40     2.16

    1.33 002.42   2.06

027.95 030.44 024.94

    1.93    3.26    1.76 

    0.80    2.48    1.32 

    1.37     1.92    1.24

    0.64    1.66    1.07

    7.07    7.90    6.99

    0.13    0.13   0.14

  0.003  0.007  0.005 

466.00  466.00 466.00

    0.44     0.44    0.44 

    0.25    0.25             0.25

        -         -        - 
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General Information

Company
Address
Type of Business

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

Other Relevant Information
Share Registrar

 Auditor

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

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400
3 categories as 
 Media and Content
 Exposition, Event and Integrated Marketing Communication
 Digital Service
0107553000051
+66 (0) 2642 3400
+66 (0) 2641 2331
www.arip.co.th, www.aripplc.com
tarip@arip.co.th
116,500,000 Baht
116,500,000 Baht
0.25 Baht
Ordinary share 466,000,000 Shares

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

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

Mr. Thanit Klaewdetsri
Miss Pornpavee Sahawathanapong
Miss Chanika Kitrattanakan
tarip@arip.co.th

Investor Relation
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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.  

Vision, Mission and Business Goals
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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

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.                  

           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 over-

view 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.

The Company’s core businesses can be divided into 3 categories as follows:
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           Advertisers - Clients include life insur-

ance 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.

2.Convent ions,  Exhibi t ion and  
Integrated Market ing 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.
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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 Communi-

cation 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 

en te rpr i ses  who focus on Human Resource  

Development. Our service includes competency-

based 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

Total revenue

36.19

54.28

45.20

135.66

1.22

136.88

39.08 

73.78

51.57 

164.43

1.53

165.96

26.44

39.66

33.02

99.11

0.89

100.00

23.55

44.46

31.07

99.08

0.92

100.00

33.78

81.09

46.39

161.27

1.41

162.68

20.77

49.85
28.52

99.13

0.87

100.00
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ARIP’s Milestones
1989  Established A.R. Information & Publication Co., Ltd.
2010   Registered as a public limited company in pursuant to the Public Limited Company Act, and  
  rename  to ARIP Public Company Limited. Traded on the “Market for Alternative Investment  
  (MAI)” on Dec 2, 2010.
2012   Obtained an investment promotion certificate from Thailand’s Board of Investment (BOI) under
   software business category: Enterprise Software, Digital Content and Embedded Software.
2013  Launched “Thailand Top Company Award” Award to the outstanding company. 
2015  - Launched “Data Dive”, customer Behavior Analysis services which include collecting data,  
  data  analytic and report.
  - Launched social media: Facebook: techhub.arip (previous was aripFan), Twitter: @techhub  
  _arip (previous was ariptoday). To combine the power of ICT media covers all publishing 
  channels.
2017  - Developed on “WISIMO” e-Learning Management System & Solution including the practical  
  courses with knowledge & cases for business management skills presenting in Formats of 
  Multi-Media and interactive features, which suited for organizations and corporate headcounts,  
  who want to improve and maximize their potential competency and abilities.
     - 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

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 

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

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

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

Total 466,000,000 100.00

Types of Shareholders – Share allotment by nationality
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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 

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  
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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, sub-

sequently, 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.

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 
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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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Name – Last Name Position

1.   Mr. Manu Leopairote

2.   Mr. Min Intanate

3.   Mr. Boonlerd Narathai* 

4.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5.   Dr. Wilson Teo Yong Peng

6.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

7.   Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

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

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

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

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:

 Company’s Secretary

 Mr. Chanchai Boonyasurakul 

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

Name – Last Name Date of Resignation

1.   Mrs. Aeimporn Punyasai Resigned from the Director and Chief Executive Officer on 31 July 
2019.

*      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. 

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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No. of meetings   
      throughout the year

Director

AC
(3 directors)

4 Times

NRC
(3 directors)

 2 Times

CG
(3 directors)

 1 Times

1. Mr. Manu Leopairote

2. Mr. Min Intanate

3. Mr. Boonlerd Narathai*

4. Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

5. Dr. Wilson Teo Yong Peng

6. Mr. Prakob Visitkitjakarn

7. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

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

9.   Mrs. Aeimporn Punyasai***

- 

- 

4/4

4/4

2/2

2/2

1/1

1/1

Directors Meeting Attendance for the Y2019

- 

- 

1/1

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.

 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.

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.

3/3

2/2

Board
(8 directors)

 4 Times

4/4 

4/4

1/1

4/4 

4/4

4/4

4/4

3/3

2/2
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 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 stakehold-

ers 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.

 To segregate the authorities and duties in the 

matter of the Company policy and management, the 

Company has mandatory required a different person 

to appoint as the Chairman of the Board, Executive 

Chairman and CEO. The Chairman’s roles and  

responsibilities are as follows :

 1.  Call and chairing the meetings of the Board 

and the shareholders’ meeting, and jointly with CEO 

to decide the agenda of each meeting.

 2. Ensure each meeting’s efficiency and comply 

with laws, regulations and the Company’s article of 

associations, as well as allowing directors’ queries 

and expression of free views.

 3. Encourage the Board to do their duties  

effectively in conformance with the corporate  

governance principles.

 4. Oversee the performance of Boards and  

the sub-committees.

 5. In the case of an equality of votes in the directors’ 

meeting, the chairman shall have a casting vote.

Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board
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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 Position

1.   Mr. Prakob Visitkitjakarn*

2.   Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

3.   Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant, Ph. D.**

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

 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.

Authorities and Duties of the Audit Committee
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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:

Name – Last Namev Position

1.   Mr. Min Intanate

2.   Mr. Boonlerd Narathai*

3.   Mr. Thanit Klaewdetsri

4.   Mr. Pornchai Jantarasupasang

5.   Miss Pornpavee Sahawathanapong 

6.   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

Executive Committee’s Secretary Miss Chanika Kitrattanakan 

  (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. 

  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.

*      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.

 

 The Executive Committee has authorities and 

duties to run the day-to-day operation of the Company. 

They include devising of the Company’s business  

strategies, business plans, budget, management 

structure and relevant authority structure. The Executive 

Committee is also responsible for setting business 

operation guidelines corresponding to economic  

climates. It is to report the plan to the Board for  

consideration and/or approval. It has to also monitor 

the Company’s performance in accordance with the 

approved policies. The Executive Committee’s main 

duties are summarized as following:

 1.  To review annual budget allocation proposed 

by the management before proposing it to the Board. 

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.

Authorities and Duties of the Executive Committee
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 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 

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. *

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary Miss Sadarin Chantakul 

*      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.  

Position

Independent Director/ Chairman of NRC

Independent Director/  Member of NRC 

Independent Director/  Member of NRC

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 acknow- 

ledgement.

 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.
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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 responsibil i t ies,  

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.

 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.
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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. *

Corporate Governance Committee’s Secretary Miss Sadarin Chantakul

*      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.

Position

Independent Director/ Chairman of CG

Independent Director/  Member of CG 

Independent Director/  Member of CG

 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. 

Authorities and Duties of the Corporate Governance Committee

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.
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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.

  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 sub- 

committees 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.
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Remarks: (1)  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. 
 (2)  Mr. Min Intanate and Dr. Wilson Teo Yong Peng have proposed an intention not to receive the monthly remuneration as  
  the Director.   
 (3)  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.  
 (4)  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.

Directors and sub-committees’ Remuneration Y2019 ( Baht)

Name Total  
remuneration

Monthly 
remuneration 
for the Board

Meeting 
allowance for 

the Board

Monthly 
remuneration 

for AC

Meeting 
allowance for 

the sub- 
committee

1.   Mr. Manu Leopairote (1)

2.   Mr. Min Intanate (2)

3.   Mr. Boonlerd Narathai (3)

4.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont

5.   Dr. Wilson Teo Yong Peng (2)  

6    Mr. Prakob Visitkitjakarn

7.   Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

8.   Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant,  
      Ph. D.(4)

9.   Mrs. Aeimporn Punyasai (3)

   Total

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

2,420,000

20,000

5,000

260,000
  

20,000

635,000

515,000

435,667

10,000

4,320,667

360,000

240,000

205,333

805,333

15,000

15,000

10,000

40,000

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.
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 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.

Executive Remuneration

Type of Remuneration

2019 2018

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

Amount 
(Baht/Y)

Salary and welfare* 6 610,060,883 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.

 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:

Labor Disputes   -None-

Employees

Department
Full Time
Employee

Temporary 
Employee Total

Strategy and Support 

Event and ICT Media 

Creative 

Content & Media

Digital Service 

Internal Audit

Accounting, Finance and 
Human Resource Management

6

10

7

22

2

12

10

7

22

2

12

-

-

-

-

-

-

-

10 10

6

Total 69 69-

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.
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 Employees’ remuneration (excluded of the Executives) 

Type of Remuneration
Y2019 Y2018

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

Amount  
(Baht/Y)

Salary, Bonus and welfare* 69 7236,049,312 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 

    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.

Employee Remuneration

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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 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.

 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 

Corporate Governance
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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 

b a s e d  o n  g o o d  c o r p o r a t e  g o v e r n a n c e  

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 
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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% 

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 
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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 

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.  
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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 

Report on the Company’s securities holding by the Board, Executives, the spouses and their underage children.

PositionName No. of Shares  
1 Jan 2019

Changes
No. of shares 
31 Dec 2019

(+) 

Increase

(-)  

Decrease

1.   Mr. Manu Leopairote 

2.   Mr. Min Intanate 

3.   Mr. Boonlerd Narathai 

4.   Mr. Prayoon Rattanachaiyanont 

5.   Dr. Wilson Teo Yong Peng 

6.   Mr. Prakob Visitkitjakarn 

7.   Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen 

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

9.   Ms. Pornpavee Sahawathanapong

10. Mr. Pornchai Jantarasupasang

11. Mr. Thanit Klaewdetsri

12. Mr. Wittaya Kitchanpaiboon

13. Ms. Nonglak Ngamkham

Chairman of the Board 

Director/ Executive Chairman

Director/ CEO

Director

Director

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

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

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

Executive Director/ CFO

Executive Director/ CIT Director

Executive Director/ Business Director

Executive Director/ Asst. Business Director

Accounting Manager

780,000

206,338,000

600

1,064,400

375,000

750,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

206,338,000

600

1,064,400

375,000

950,000

-

750,000 

950,000

-

394,800

25,000 

-

- 

200

394,800 

25,000 

-

- 

200

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.

Section 5: Responsibilities of the Board
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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 Self- 

Assessment, both as an overall group and on an  

individual basis. The Company secretary will prepare 

self-assessment forms with the following criteria as  

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 self- 

assessment 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,sub- 

committee 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  
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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 Ven-

tures

 In 2019, The Company had no associated and/

or subsidiary company; therefore, it did not pro-

vide any oversight.

In 2019, Course attended by Directors and Executives 

PositionName Course

1.   Mr. Boonlerd Narathai 

2.   Mr. Prakob Visitkitjakarn

3.   Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen

4.   Assoc. Prof.  

 Rana  Pongruengphant, Ph.D.

5.   Miss Pornpavee Sahawathanapong  

(Accounting’s training 14 hrs.)

Director/ CEO/ Executive Director

Independent Director/ 

Chairman of AC/ Chairman of NRC/

Member of CG

Independent Director/

Member of  AC/  Member of NRC/

Chairman of CG

Independent Director/ 

Member of  AC/

Member of NRC/ 

Member of CG

Executive Director/ CFO

- 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
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 The Company’s Board of Directors recognizes the 

importance of preventing the misuse of the Company’s 

internal information for personal gains. It, therefore, 

made a policy to withhold confidential information  

that has not been made available to the public. Such  

confidential information shall only be disclosed to the 

parties concerned.

 1. The Company’s Directors, Executives,  

Employees and Staff are not allowed to disclose  

the Company’s confidential and/or internal information 

or exploit it for the benefit of themselves or others 

whether directly or indirectly and whether they will 

receive any benefit in return. 

 2.  The Company’s Directors and Executives  

(including their spouses and minor children),  

Employees and 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. 

Monitoring of Insider Trading Policy
 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 work- 

related 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  

wh is t leb lowing and compla in t  channe ls .  

At the same time,  

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 organizat ion.  

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.
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 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 Explanation

1.  The Chairman of the Board must be an 

 independent director.

2.  The Board should specify the number of 

listed company in which each director cannot 

hold more than 5 companies. 

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 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.

The Board considered that each director has sufficient time 

to prepare and attend the meeting of the Board and 

sub-committee. 

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.  

 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:
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  The Company is aware of the 
importance of the business conduct 
under good corporate governance, 
and adheres to the virtuous principles 
along with being responsible for the 
society and environment by considering 
the benefits of all groups of related 
stakeholders.

Corporate  
Social  
Responsibility  
(CSR)

 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 em-

ployees.

 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.

 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 
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be inspected by considering the responsibility  

towards the related stakeholders.

2. Business engagement with fairness 

 The Company operates the business under  

competitive rules that are honest, truthful, do not 

oppose any regulations, and do not infringe  

intellectual properties. If the Company is to use the 

works or information that belongs to the external  

individuals’ rights for the Company’s internal use, then 

the Company must carefully inspect to ensure that it 

is not infringing the intellectual properties of others. 

The Company also promotes and builds conscience 

among employees to perform in accordance to the 

Copyright Act of B.E. 2537, by setting a policy about 

“Rules for using the Company’s Computers and  

Network Systems”, in which the Company’s computers 

must use authorized software that received  

permission from the copyrights’ owners; and which are 

granted the permission to use by the Company only.

3. Fair treatment to personnel and respect in human rights

 The Company strictly operates 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 activit ies 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.

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.
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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 energy- 

saving 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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 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.

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 responsibil-

ities procurement procedures, including among others, 

approval authority, determination of requirements and 

acceptance of goods and services.

 •  The Company has determined key performance 

indicators (KPI) for employees of the whole organization.

 •  The Company has determined scope of  

authorities and responsibilities as well as level of  

financial authorization in writing.

 •  The Company has devised Business Continuity 

Plan (BCP) to be readily prepared in case of the ICT 

system crashes.

INTERNAL CONTROL
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4. Information and Communication
 The Company has an information system to support 

business operations, financial reporting,  policy and 

regulation compliances. The Company has sufficiently 

and adequately prepared data and significant  

information to support decision-making. Moreover, the 

information obtained from outside of the organization  

is communicated to executives and users within the  

organization in the format that allows the recipients to 

perform their duties and responsibilities effectively.

5. Monitoring and Evaluation
 The Company has established an internal audit  

unit to inspect and assess results of internal control.  

It main duties are to oversee and monitor to ensure  

that the Company’s key operations and financial  

transactions are carried out in accordance with the 

Company’s regulations. The internal audit unit will  

devise annual audit plan and fully perform the audit  

in accordance with the plan. To ensure that the internal 

audit unit can independently and freely perform its  

duty, the Board of Directors has stipulated that the  

internal audit unit shall report directly to the audit  

committee. The Audit Committee assigned to internal 

audit to monitor and report to the Audit Committee in 

the next meeting.  

 In 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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 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 

RELATED TRANSACTION
are not allowed to participate in the approval of such 

transactions. The Company’s audit committee will give 

opinions and comments on the significance of the 

transactions, justification and appropriateness in terms 

of prices of related transactions, whereby terms and 

conditions will be established in accordance with  

ordinary courses of business under fair market price. 

This market price can be compared with pricing offered 

by third parties. In case that the audit committee is not 

specialized in considering any related transaction, the 

Company will involve an independent specialist or the 

Company’s auditor to provide opinions in such related 

transactions to support the decision making of the Board 

of Directors or shareholders as the case may be.

 In addition, the Board of Directors must ensure that 

the Company will comply with the Securities and  

Exchange Act, and regulations, notifications, or  

requirements of the Stock Exchange of Thailand.  

Moreover, it will comply with the requirements regarding 

disclosure of related party transactions, and the  

acquisition or disposal of significant assets of the  

Company or its associated companies in accordance 

with standard accounting practice set by the Federation 

of Accounting Professions.
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 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  

 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.

Related Transactions in the Future

Policy on Conflict of Interest

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.

 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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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
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LEASE IT PCL
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The comparison of statement of financial position as of 31 December 2017 to 2019

2019 2018 2017
MB MB MB% % %

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD&A)

  Assets 

Current assets

Cash and cash equivalents

Trade and other receivables

Inventories

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted bank deposit

Property, building and equipment

Intangible asset

Withholding tax deducted at source

Other non-current assets

Total non-current assets

Total assets

  Liabilities and Shareholders’ equity

Current Liabilities

Trade and other payables

Current portion of liabilities under finance 
lease agreement

Other current liabilities

Total current liabilities 

Non-current liabilities

Liabilities under finance lease agreement 
net of current portion

Reserve for long-term employee benefits

Total liabilities

  Shareholders’ equity 

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

 - Appropriated - statutory reserve

 - Deficit

Total shareholders’ equity

Total liabilities and shareholders’ equity

73.78

56.38

0.17

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

18.07

0.38

2.60

21.05

0.71 

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

11.65

(4.81)

206.81

234.72

31.43

24.02

0.07

7.87 

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

7.70

0.16

1.11

8.97

0.30

2.62

11.89

49.63

35.56

4.96

(2.05)

88.11

100.00

45.40

17.09

0.10

2.73

65.32

4.94

20.45

1.21

6.13

1.96

34.68

100.00

6.86

0.15

1.26

8.27

0.47

2.97

11.70

50.06

35.87

5.01

(2.64)

88.30

100.00

43.62

20.12

0.14

0.87 

64.76

4.95

21.20

2.08

4.76

2.25

35.24

100.00

7.30

0.14

1.82

9.26

0.62

2.73

12.62

50.13

34.92

5.01

(3.68)

87.38

100.00

105.65

39.78

0.23

6.35

152.01

11.50

47.59

2.81

14.26

4.55

80.71

232.72

15.96

0.35 

2.93

19.23

1.09

6.91

27.24

116.50

116.50

83.46

11.65

(6.14)

205.48

232.72

101.37

46.75

0.33

2.02

150.48

11.50

49.27

4.84

11.06

5.23

81.90

232.38

16.96

0.33

4.24

21.53

1.44 

6.35

29.32

116.50

116.50

83.46

11.65

(8.55)

203.06

232.38
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Media and contents

 1.3 Proportion of Operating Revenue (%Common Size)

1. Operating results

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

 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. 

 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%.

  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%.

 1.1 Total Revenue 

 1.2 Operating revenues comparison by segments

Event Management

Event Management

Digital service

Media and contents

Total Revenue

Digital service

2016 20152019 2018 2017

2016 20152019

74
54

36

45
39

52

106

163

40

102

46 3649

102
35

177

306

164 

136

161

2018

81

34

2017

2018

136.88

2019

165.96

2017

162.68

2016

178.34

2015

307.28

45%

24%

31%

60%

20%

20%

53%

13%

33%

40%

27%

33%

50%

21%

29%
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1.4 Costs and Expenses

2019 2018 Change (+/-)
MB MB MB% % %

Cost of sales and services

Selling and Administrative expenses 

Total

118.47

44.40

162.88

72.73

27.26

100.00

71.19

28.81

100.00

25.54

16.26

22.87

94.37

38.19

132.56

24.10

6.21

30.32

 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.

2. Analysis of Financial Position

2019 2018
MB MB 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

73.78

56.38

0.17

18.48

148.80

11.50

46.20

11.91

13.49

2.83

85.92

234.72

31.43

24.02

0.07

7.87 

63.40

4.90

19.68

5.07

5.75

1.20

36.60

100.00

45.40

17.09

0.10

2.73 

65.32

4.94

20.45

1.21

6.13

1.96

34.68

100.00

(30.17)

41.73

(26.09)

191.02

(2.11)

-

(2.92)

323.84

(5.40)

(37.80)

6.46

0.86

105.65

39.78

0.23

6.35

152.01

11.50

47.59

2.81

14.26

4.55

80.71

232.72

(31.87)

(Z16.60

(0.06)

12.13

(3.21)

-

(1.39)

9.10

(0.77) 

(1.72)

5.21

2.00

Change (+/-)
%

 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. 

1.5 Net profit (Loss) After Tax
Unit: MB

2019

1.33

2018

3.40

2017

2.16

2016

1.85

2015

(9.86)
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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 2018
MB MB 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

  Shareholders’ equity

Share capital Registered

Share capital-Issued and fully paid

Share premium

Retained earnings (deficit)

- Appropriated - statutory reserve

- Deficit

Total shareholders’ equity

18.07

0.38

2.60

21.05

0.71

6.15

27.91

116.50

116.50

83.46

11.65

(4.81) 

206.81

116.50

116.50

83.46

11.65

(6.14) 

205.48

116.50

-

-

-

1.33

1.33

116.50

-

-

-

21.66

0.65

64.74

1.34

9.33

75.41

2.56

22.03

100.00

57.86

56.33

40.36

5.63

(2.32)

100.00

57.86

56.70

40.62

5.67

(2.99)

100.00

58.58

1.30

10.74

70.62

4.00

25.38

100.00

13.22

8.57

(11.26)

9.46

(34.86)

(11.00)

2.46

15.96

0.35

2.93

19.23

1.09

6.91

27.24

2.11

0.03

(0.33)

1.82

(0.38)

(0.76)

0.67

 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.

 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.

Change (+/-)

2019 2018
MB MB MB% % %Change (+/-)
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 3.1	Profitability	Ratios

3. Financial Ratio Analysis

 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%

8%

16%

24%

32%

2018

2018

2016

2016

2015

2015

2017

2017

2019

2019

27.95%

30.44%

24.94%

26.68%

13.01%

Gross	Profit	Margin	Ratio	(%)

(1%)

(2%)

(3%)

(4%)

2%

1%

3%

0%

0.80%

2.48%

1.32%
1.04%

(3.02%)

Net	Profit	(Loss)	Margin	Ratio	(%)

 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. 

Return on Assets Ratio (ROA) (%)

 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. 

3%

1%

(1%)

(3%)

(5%)

0%

1.37%
1.92%

1.24%
2.81%

(5.67%)
2018 2016 201520172019
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 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.

Return on Equity Ratio (ROE) (%)

 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. 

8

4

2

0

6

7.07
7.90

6.99 6.23

4.04

Current Ratio (Times)

 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. 

0.22

0.17

0.11

0.06

0.00

0.13 0.13 0.14 0.14

0.22

Debt to Equity Ratio (Times)

 3.2 Liquidity Ratio

 3.3 Financial Leverage Ratios

2018

2018

2018

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2017

2017

2017

2019

2019

2019

3%

1%

(1%)

(3%)

(5%)

0%

0.64%

1.66% 1.07%
0.93%

(4.09%)
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     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. 

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.

Aging of Trade account receivables 

December 31, 2019

Over 6 Ms

 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 understand-

ing, 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.

Factors Impact and Influences on Future Operations and Financial positions

 - 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.

17%
1-3 Ms

3%
80%
Not yet due
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Mr. Manu Leopairote 

Chairman of the Board 

Mr. Min Intanate 

Executive Chairman

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.
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 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.
 

Corporate Governance Committee’s Report

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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Mr. Prakob Visitkitjakarn  

Chairman of the Audit Committee

 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. 
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 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.

Nomination and Remuneration Committee’s Report



ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0171

 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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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

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of ARIP Public Company Limited
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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

Note 2019 2018

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

7
8

6, 9, 21
10
11

12
13
14 
15

23

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

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

(Unit : Baht)

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

Note 2019 2018

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
  Deficit
Total shareholders’ equity 

Total liabilities and shareholders’ equity 

6, 16

17
21

17
18

19

18,070,198

375,221
2,603,928

21,049,347

15,955,527

352,820
2,926,395

19,234,742

714,867
6,149,804
6,864,671

27,914,018

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

1,090,088
6,913,318 
8,003,406

27,238,148

(Unit : Baht)

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



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0178

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

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

ARIP Public Company Limited 
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2019 

Note 2019 2018

(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

164,427,329
1,410,198

120,168
165,957,695

135,663,661
1,166,913

52,355
136,882,929

20

23

25

118,473,206
1,153,626

43,132,427
162,759,259

3,198,436
( 117,020)
3,081,416

94,371,101
1,417,990

36,633,261
132,422,352

4,460,577
( 140,085)
4,320,492

- (981,658)
- (981,658)

0.003 0.007

1,327,999 2,418,925 

(1,753,417)
1,327,999

(919,909)
3,400,583



ANNUAL REPORT 2019
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED 0179

ARIP Public Company Limited 
Statement of changes in shareholders’ equity 
For the year ended 31 December 2019

Issued and
full paid
capital

Share 
premium

Appropriated -
statutory 
reserve Deficit

Retained	earnings	(deficit)

(Unit : Baht)

116,500,000
-
- 
- 

116,500,000

11,650,000
-
-
- 

11,650,000

(8,554,045)
3,400,583
(981,658)
2,418,925

(6,135,120)

203,060,632
3,400,583
(981,658)
2,418,925

205,479,557

83,464,677
-
- 
- 

83,464,677

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

Balance as at 1 January 2018
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2018

Balance as at 1 January 2019
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
-
- 
- 

116,500,000

83,464,677
- 
- 
- 

83,464,677

11,650,000
- 
- 
- 

11,650,000

(6,135,120)
1,327,999

-
1,327,999

(4,807,121)

205,479,557
1,327,999

-
1,327,999

206,807,556

Total
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ARIP Public Company Limited 
Cash flows statement
For the year ended 31 December 2019

2019 2018

(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

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

(16,701,878)
44,093

(35,073,330)
(1,606,056)

(25,000)

2,114,671 
(322,467)

 (3,255,332)
(22,269,885)

3,730,786
(3,454,456)

     (21,993,555)

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

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit : Baht)

(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)

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

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

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
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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. 
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 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. 
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  Post-employment	benefits	under	defined	benefit	plans	

  The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.  

Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase 

rate, mortality rate and staff turnover rate.

6. Related party transactions
 The relationships between the Company and related parties are summarised below.

Name Relationship

Advanced Research Group Co., Ltd.

Business Online Public Company Limited

SVOA Public Company Limited

Core and Peak Co., Ltd.

D2 Systems Co., Ltd.

Anet Co., Ltd.

A.R. Accounting Consultant Co., Ltd.

ARIT Co., Ltd.

D & B (Thailand) Co., Ltd.

Lease It Public Company Limited

Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd.

BOL Digital Co., Ltd.

Bioborne Co., Ltd.

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.

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



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)0190

 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)

 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)

	 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)

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

Pricing policy2019 2018

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

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

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

2,554
3,950

13,912
9,783

1,573
1,706

685
1,800
1,404
4,151

-

2,075
5,795

18,882
8,659

997
426
720

1,800
1,404
5,530

9

2019 2018

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
 Related companies (related by common shareholders and directors)
Trade and other payables - related parties (Note 16)
 Related companies (related by common shareholders and directors)

10,012

714

10,535

3,297

1.     
2019 2018

 Short-term employee benefits

 Post-employment benefits  

 Total

14,381

234

14,615

12,638

381

13,019

2019 2018

 Cash

 Bank deposits

  Bill of exchange 

 Total

130

72,671

-

72,801

130

89,754

14,855

104,739
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 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
 

6,770

532
7,302

14,087

3,838
-

214
605

18,744
(819)

17,925
25,227

2,710
21,095

7,291
10

  42
31,148
56,375

2,941
8,276
6,009

102
164

17,492
39,777

12,684

1,554
604

-
686

15,528
(837)

14,691
22,285

7,487

107
7,594

2019 2018
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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) 

10. Inventories        (Unit : Thousand Baht)

Reduce cost to net       
realisable value Inventories - net

2019 2019 20192018 2018 2018

 Finished goods
 Raw materials
 Total

Cost

737
49

786

119
49

168

149
80

229

(618)
-

(618)

750
80

830

(601)
-

(601)

 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.

11. Deferred service costs        (Unit : Thousand Baht) 

2019 2018

 Net book value at beginning of year
 Addition
  Amortisation
 Net book value at end of year

4,118
35,073

(24,549)
14,642

85
21,677

(17,644)
4,118

Cost:
1 January 2018
 Additions
 Disposals
 Write-off
31 December 2018
 Additions
31 December 2019

41,074
-
-
-

41,074
- 

41,074

Land

10,000
-
-
-

10,000
- 

10,000

Building

105,971
1,096

(1,949)
(183)

104,935
1,039

105,974

Total

15,202
-
-
-

15,202
-

15,202

Building
improvements

21,515
962

(903)
(106)

21,468
930

22,398

Computer
equipment

9,520
134

(1,046)
(77)

8,531
109

8,640

Furniture
fixtures	and

office	equipment	

8,660
-
-
-

8,660
-

8,660

Motor
vehicles
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Accumulated depreciation:
1 January 2018
 Depreciation for the year
 Depreciation on disposals
 Depreciation of write-off
31 December 2018
 Depreciation for the year
31 December 2019
Net book value:
31 December 2018
31 December 2019
Depreciation for the year
2018 (All included in administrative expenses)
2019 (All included in administrative expenses)

 (Unit : Thousand Baht) 

 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        (Unit : Thousand Baht)

Land Building Total
Building

improvements
Computer
equipment

Furniture
fixtures	and

office	equipment	
Motor

vehicles

-
-
-
-
- 
-
-

41,074
41,074

8,918
500

-
-

9,418
500

9,918

582
82

56,704
2,767

(1,944)
(182)

57,345
2,429

59,774

47,590
46,200

2,767
2,429

13,343
214

-
-

13,557
213

13,770

1,645
1,432

20,217
913

(903)
(106)

20,121
783

20,904

1,347
1,494

8,454
537

(1,041)
(76)

7,874
333

8,207

657
433

5,772
603

-
-

6,375
600

6,975

2,285
1,685

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

Computer
Softwares E-course Total

E-course and  
software under 
development

24,540
76

(3,892)
-

20,724
106

-
20,830

21,330
3,217

(3,892)
20,655

56
20,711

690
-
-

1,565
2,255

-
299

2,554

58
408

-
466
788

1,254

999
1,516

-
(1,565)

950
9,837
(299)

10,488

-
-
-
-
-
-

26,229
1,592

(3,892)
-

23,929
9,943

-
33,872

21,388
3,625

(3,892)
21,121

844
21,965
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 (Unit : Thousand Baht) 

 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  (Unit : Thousand Baht) 

 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)

17. Liability under finance lease agreement    (Unit : Thousand Baht)

Computer
Softwares E-course Total

E-course and  
software under 
development

Net book value :
31 December 2018
31 December 2019
Amortisation for the year
2018
2019

69
119

1,789
1,300

950
10,488

2,808
11,907

3,625
844

2019 2018

 Year 2015
   Year 2016

Year 2017
 Year 2018
      Year 2019 

Total 

-
2,970
3,868
3,191
3,456

13,485

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

-
14,255

2019 2018

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

705
10,198

9
7,158

18,070

3,297
3,932

-
8,726

15,955

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

1,188
(98)

1,090
(375)
715

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

2019 2018
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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 :

 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).

 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)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

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

432 
(57)
375

756 
(41)
715

1,188
(98)

1,090

As at 31 December 2019

Less than 1 year 1 - 4 year Total

Total

432 
(79)
353

1,188
(98)

1,090

1,620
(177)
1,443

As at 31 December 2018

Less than 1 year 1 - 4 year

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

2019 2018

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

6,913

783
225

1,484

-
-
-

(3,255)
6,150

(891)
44

2,074
(1,500)
6,913

6,346

708
132

-
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 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:

 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.

 Significant actuarial assumptions are summarised below: 

2019
(%per annum)

2018
(%per annum)

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

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

2.7
4.0 - 7.5
0 - 27.0

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

1
1

10

1
1

10

(715)
784

(370)

805
(712)

409

Increase 

(%)

Decrease

(%)

Effect to obligation 

(Thousand Baht)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

31 December 2019

Increase 

(%)

Decrease

(%)

Effect to obligation 

(Thousand Baht)

Effect to obligation

(Thousand Baht)

31 December 2018

1
1

10

1
1

10

(548)
531

(289)

618
(484)

319
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 20.2 Revenue recognised in relation to contract balances 

 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

22. Expenses by nature
 Significant expenses classified by nature are as follows:

20. Revenue from contracts with customers
 20.1 Disaggregated revenue information  

2019 2018

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

3,166
79,148
82,113

164,427

135,981
28,446

164,427

3,131
58,331
74,202

135,664

118,241
17,423

135,664

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Million Baht)

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

230 828

2019 2018

Contracts asset (Note 9)
Contract liabilities

56,323
206

39,511
281

31 December 
2019

31 December 
2018

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

52
87

3
3

46
64

6 
2

2019 2018
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 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:

 The components of deferred tax assets are as follows: 

 The reconciliation between accounting profit and income tax expense was shown below:

23. Income tax
 Income tax for the years ended 31 December 2019 and 2018 were made up as follows:

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

2019 2018

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

-

1,753
1,753

-

920
920

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 

3,081
20%
616

-
1,001

329
(193)

136
1,753

4,320
20%
864

32
-

225
(201)

24
920

2019 2018

Deferred income tax relating to :
 Actuarial loss - (245)

2019 2018

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

164
123

1,230
1,090
2,607

167
120

1,383
2,690
4,360

2019 2018
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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:

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.

2019 2018

Profit for the year (Thousand Baht)
Weight average number of ordinary shares (Thousand shares)
Basic earnings per share (Baht/share)

1,328
466,000

0.003

3,400
466,000

0.007
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 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).

 (Unit : Thousand Baht)

 (Unit : Thousand Baht)

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

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

1,549

164,427
-

164,427

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

(1,753)
1,328

73,778
-

73,778

(606)

51,568
-

51,568

725

164,427
-

164,427

1,668

-
-
-

-

Year ended 31 December 2019

Year ended 31 December 2018

Media and 
contents

Media and 
contents

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Elimination of 
inter-segment 

revenues

Management                  
of events

Management                  
of events

Digital service

Digital service

Total  
segments

Total  
segments

Total

Total

36,185
-

36,185

3,022

135,664
-

135,664

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

54,282
-

54,282

(2,214)

45,197
-

45,197

2,433

135,664
-

135,664

3,241

-
-
-

-
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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. 

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

20182019

9.3
0.3

5.0
1.2
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  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.

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

Financial liabilities
 Trade and other payables
 Liabilities under finance lease
  agreement

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

Financial liabilities
 Trade and other payables
 Liabilities under finance lease
   agreement

(Unit: Million Baht)

(Unit: Million Baht)

Fixed interest rate

Fixed interest rate

Within 1 year

Within 1 year

1 - 5 years

1 - 5 years

Floating
interest rate

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Non-interest
bearing

Effective
interest rate

Effective
interest rate

As at 31 December 2019

As at 31 December 2018

-
1.0

-
6.5

-
0.4

-
-
-
-

-
0.7

72.7
-
-

5.0

-
-

0.1
-

56.4
-

18.1
-

0.37 - 1.40
0.90 - 1.00
       -

0.38 - 1.00

        -
         6.17

(% p.a.)

(% p.a.)

-
0.9

-
6.5

-
0.3

-
-
-
-

-
1.1

104.6
-
-

5.0

-
-

0.1
-

39.8
-

16.0
-

0.38 - 4.10
0.90 - 1.00
       -

0.38 - 1.00

       -
        6.17






