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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 นับเป็นปีที่เกิดอุบัติการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 
ในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไปท่ัวโลก 
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 นับเป็นครั้งแรกที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของแทบ 
ทุกประเทศบนโลกใบน้ีต้องหยุดชะงัก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก 
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้เง่ือนไขของ “วิถีชีวิตใหม่” 
(New Normal) ที่มีสาเหตุหลักจากการด�าเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย 
ของโรค ในขณะทีบ่างอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมการบนิ การท่องเทีย่ว ร้านค้า ร้าน
อาหาร งานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมบันเทิงที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมถึง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนต้องปิดกิจการ หรือเข้าสู ่
กระบวนการฟื้นฟู อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลกลับมีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด “วิถีชีวิตใหม่” ได้กระตุ้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร 
และชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนท�าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ และยังเป็น 
บททดสอบทีส่�าคญัของผูบ้รหิารในปัจจบุนัทีต้่องพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และ
คาดไม่ถึงในอนาคต 

ส�าหรับ บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) แผนการด�าเนินงานที่ได้มีการก�าหนด
ไว้เม่ือปลายปี 2562 หลายโครงการได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการจัดงานอีเวนต์  
และงานสัมมนา ที่บริษัทตั้งใจร่วมจัดกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
งบประมาณด้านส่ือและประชาสัมพันธ์ที่ลดลงอย่างมาก ยิ่งซ�้าเติมให้สถานการณ ์
ยากล�าบากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เข้าสู่ธุรกิจส่ือดิจิทัล 
มาได้ระยะหนึง่แล้ว อกีทัง้ได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบของงานแสดงสนิค้าไอท ีการจัดงานมอบ
รางวัลที่เน้นภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า 
การผสมผสานสือ่ออฟไลน์/ออนไลน์ และการตลาดดจิิทลัเข้าด้วยกนั ทีส่�าคญั ในปี 2563 
บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดอีเวนต์เสมือนจริง (Virtual Event Platform) 
เพื่อต่อยอดการจัดงานแสดงสินค้าแบบออฟไลน์เดิมให้มีสีสัน และช่วยให้คู่ค้าสามารถ
แสดงและจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท�าให้บริษัทสามารถประคองให้ 
ผลประกอบการเป็นบวก และเตบิโตมากกว่าปีทีแ่ล้วเลก็น้อยจากงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 224.77 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร ้อยละ 36.60 เม่ือเทียบกับปีก ่อน และมีก�าไรสุทธิหลังภาษีจ�านวน 
3.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.23 ล้านบาท และมีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส�าหรับปี 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.19 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทมีอัตรา 
ก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.53 ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 27.95 
เนื่องจากรายได้บางส่วนที่เพิ่มขึ้นมีต้นทุนค่อนข้างสูง

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณ 
ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้บริษัท
สามารถมุ่งหน้าสร้างคุณค่า และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

 นายมนู เลียวไพโรจน์ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

สารจาก
ประธานกรรมการ
และประธาน
กรรมการบริหาร
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Dear Valued Shareholders,
Throughout the year of 2020, countries worldwide were severely affected 

by the COVID-19 pandemic causing an unprecedented disruption in the global 
economy, our society, and the community as a whole. Like many other countries, 
the people and organizations of Thailand were forced to adapt and survive under 
this “New Normal”, mainly due to the necessary measures for COVID-19 prevention. 
Meanwhile, certain industries, namely the aviation, tourism, retail and restaurant 
industry received critical impact. Product showcases, entertainment activities  
involving mass participation of attendees and the related industries were also 
heavily damaged and these companies  were forced to either cancel their events, 
close down or undergo recovery procedures. The information technology and 
digital industry on the other hand, underwent rapid growth as the “New Normal” 
condition increasingly led many corporations to adopt the use of digital technology 
into their businesses and daily operations. This helped create new business  
opportunities, while also challenging the abilities of executives to handle rapid 
and unexpected changes, many of which are yet to come.   

In the case of ARIP Public Company Limited (the Company), several projects 
from the operating plan that was scheduled at the end of 2019 were also affected, 
particularly the organisation of events and seminar activities that the Company 
intended to host in collaboration with the government and other private sectors. 
In addition, budgets for media and public relation operations for many companies 
were drastically reduced, causing more difficulties for the Company’s business 
operations. Luckily, the Company had previously shifted its business direction to 
focus on digital media opportunities for quite some time before the pandemic. 
To adapt to the “New Normal”, the Company has adjusted its IT product showcase 
style and its award ceremonies to emphasize the image of its clients products and 
services and promote business activities. The Company also combined offline and 
online media platforms when conducting digital marketing. Most importantly, 
in 2020 the Company developed a virtual event platform to better promote offline 
product showcases and allow partners to engage in 24-hour product displays, 
distribution and commerce. These activities enabled the Company to maintain 
positive operating results and slight growth in comparison with the previous year. 
Based on the statement of comprehensive income for the year ended on 
31 December 2020, the company generated a total revenue of THB 224.77 million, 
or an increase by 36.60% in comparison with the prior year. The Company has also 
earned net profit after tax of THB 3.56 million, or an increase by THB 2.23 million 
from Y2019, and total comprehensive Net Profit of THB 1.52 million, or an increase 
by THB 0.19 million from Y2019. However, this year the Company’s gross profit 
dropped by 19.53% in comparison to the gross profit of 27.95% in Y2019 as certain 
activities from 2020 had relatively higher costs.  

We would like to extend our sincere gratitude to our shareholders,  
customers, business partners, and sponsors for their continuous support. We would 
also like to thank the board of directors, executive team, and employees for their 
commitment and efforts in moving the company forward by creating value and 
benefits for all stakeholders, as well as driving the organization toward achieving 
sustainable growth.

MeSSage fRoM 

ChaiRMan
of the BoaRd
and exeCutive
ChaiRMan
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Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board

Mr. Min Intanate
Chairman of the Executive Board



14 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

14 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

นายมนู เลียวไพโรจน์
Mr.Manu Leopairote

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 8 แห่ง)

• บมจ. เออาร์ไอพี  ประธานกรรมการ ม.ค. 2553- ปัจจุบัน
• บมจ. เอสวีโอเอ ประธานกรรมการ 2559- ปัจจุบัน 
• บมจ. ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2559- ปัจจุบัน
• บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 2554- ปัจจุบัน
• บมจ. ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ 2553- ปัจจุบัน
• บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2547- ปัจจุบัน
• บมจ. บางกอกสหประกันภัย ประธานกรรมการ 2547- ปัจจุบัน
• บมจ. น�้าตาลขอนแก่น ประธานกรรมการ 2547- ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป:  (-ไม่มี-)

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
• TPI Polene Power PCL.  Chairman of Audit Committee 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 PCL. Chairman of the Board 2004- Present 
• Khon Kaen Sugar Industry PCL. Chairman of the Board 2004- Present

Company Limited : (-None-)

อายุ 78 ปี
ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง 0.17%  
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (13 ม.ค. 2553–ปัจจุบัน)

Age 78 Years 
Chairman of the Board 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct 0.17%
 • indirect -None -
Duration of Directorship 11 Years (Jan 13, 2010–Present)
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การศึกษา :
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปรญิญาตรกิีตติมศกัด์ิ วทิยาศาสตร์บณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรีุ
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน

ประกาศนียบัตร/โครงการ :
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
Mr.Min Intanate

อายุ 66 ปี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง 44.28% 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี (10 มี.ค. 2532–ปัจจุบัน)

Age 66 Years
Director & Executive Chairman
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct 44.28%
 • indirect -None-
Duration of Directorship 32 Years (Mar 10, 1989–Present)

บริษัททั่วไป:  (จ�านวน  5 แห่ง)
• บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551- ปัจจุบัน
• บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ 2549- ปัจจุบัน
• บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กรรมการ 2543- ปัจจุบัน
• บจ. คอร์ แอนด์ พีค  กรรมการ 2538- ปัจจุบัน
• บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ 2530- ปัจจุบัน

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน  3 แห่ง)

• บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มี.ค. 2532-ปัจจุบัน
• บมจ. เอสพีวีไอ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2554-ปัจจุบัน
• บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2546-ปัจจุบัน
• บมจ. ไอที ซิตี้ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2539-2562
• บมจ. เอสวีโอเอ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2556-2560

Educations :
• Honorary Degree of Information Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
• Honorary Doctoral Degree of Laws, Dominican University of California, USA.
• Honorary Doctorate Degree of Science (Information Technology for Management), Mahasarakham University
• Honorary Bachelor Degree of Science (Computer Science) Engineering and Agricultural Technology, 
 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
• Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology, Taiwan

Certificate
• Thailand Insurance Leadership Program (2011)
• Director Accreditation Program (DAP) (2005)
• The Role of the Chairman Program (RCP) (2005)

5 Years’ work experience
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          2003-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  1987-Present
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

อายุ 43 ปี
กรรมการ, ผู้จัดการใหญ่ และผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  0.00% 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร  1 ปี 5 เดือน (5 ส.ค. 2562-ปัจจุบัน)

Age 43 Years
Director & Chief Executive Officer & Digital Solution Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct 0.00%
 • indirect -None-
Duration of Executive 1 Year 5 Months (Aug 5, 2019-Present)

การศึกษา : 
 • ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร/โครงการ : 
 • Director Accreditation Program Class 161/2019
 • Microsoft Certificate Professional (MCP)
 • Microsoft Certificate System Administrator (MCSA)
 • Microsoft Certificate System Engineer (MCSE)
 • Microsoft Certificate Trainer (MCT)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ส.ค. 2562-ปัจจุบัน
   - ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล  2559-ปัจจุบัน
   - ผู้จัดการฝ่ายไอที   2554-2559
 • บริษัททั่วไป:  (-ไม่มี-)
 • บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที  2552-2554
   - ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  2546-2552 
 • บจ. ไอโซเน็ท วิศวกรคอมพิวเตอร์  2543-2546

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

นายบุญเลิศ นราไท
Mr.Boonlerd Narathai 
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อายุ 54 ปี
กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
 • ทางตรง  -ไม่มี- 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (13 ม.ค. 2553-ปัจจุบัน)

Age 54 Years
Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020)
 • direct -None-
 • indirect -None-
Duration of Directorship 11 Years (Jan 13, 2010- Present) 

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน  3 แห่ง)

• บมจ. เออาร์ไอพี กรรมการ  ม.ค. 2553-ปัจจบุนั
• บมจ. ไอที ซต้ีิ กรรมการ   2561-ปัจจบุนั
• บมจ. เอสวโีอเอ กรรมการ   2545-ปัจจบุนั
• บมจ. บซิิเนส ออนไลน์ กรรมการ   2549-2563

บริษัททั่วไป: (จ�านวน  3 แห่ง) 
• บจ. ดิจเิทค วนั กรรมการ   2563-ปัจจบุนั
• บจ. เอบคิส์ ดีเวลลอปเมนต์ กรรมการ   2551-ปัจจบุนั
• บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ กรรมการ   2547-ปัจจบุนั
• บจ. ดาต้าวนั เอเชีย (ประเทศไทย) กรรมการ   2549-2563
• บจ. เอเซิร์ทส์  กรรมการ   2543-2563
• บจ. เอนวิ คอร์ปอเรชัน กรรมการ   2549-2562
• บจ. กลุม่แอดวานซ์ รีเสิร์ช กรรมการ   2543-2561

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 : (3 EA.)

• ARIP PCL. Director  Jan 2010-Present
• IT City PCL. Director 2018-Present 
• SVOA PCL. Director 2002-Present
• Business Online PCL. Director 2006-2020

Company Limited : (3 EA.) 
• Digitech One Co.,Ltd. Director 2020-Present 
• ABIKS Development Co., Ltd. Director 2008-Present
• Asys Computer Co., Ltd. Director 2004-Present
• Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Director 2006-2020
• Acerts Co., Ltd. Director 2000-2020
• Anew Corporation Co., Ltd. Director 2006-2019
• Advanced Research Group Co., Ltd. Director 2000-2018

อายุ 57 ปี
กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  0.23% 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (13 ม.ค. 2553-ปัจจุบัน)

Age 57 Years
Director 
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020)
 • direct 0.23%
 • indirect -None-
Duration of Directorship 11 Years (Jan 13, 2010-Present)

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

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 2 แห่ง)

• บมจ. เออาร์ไอพ ี กรรมการ ม.ค. 2553-ปัจจบุนั
• บมจ. บซิเินส ออนไลน์ กรรมการ 2540-ปัจจบุนั

บริษัททั่วไป: (จ�านวน 10 แห่ง)
• บจ. กลุม่แอดวานซ์ รเีสิร์ช กรรมการ 2559-ปัจจบุนั
• บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์ กรรมการ 2559-ปัจจบุนั
• บจ. เอ.อาร์.แอค็เคานติง้ คอนซลัแตนท์ กรรมการ 2555-ปัจจบุนั
• บจ. เฮลท์ ออนไลน์ กรรมการ 2555-ปัจจบุนั
• บจ. เอบคิส์ ดเีวลลอปเมนต์ กรรมการ 2551-ปัจจบุนั
• บจ. ดที ูซสิเตม็ส์ กรรมการ 2551-ปัจจบุนั
• บจ. คอร์แอนด์พคี กรรมการ 2542-ปัจจบุนั
• บจ. เออาร์ไอท ี กรรมการ 2542-ปัจจบุนั
• บจ. เอนวิ คอร์ปอเรชนั กรรมการ 2538-ปัจจบุนั
• บจ. เอเนต็ กรรมการ 2538-ปัจจบุนั

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

ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 
Dr.Wilson Teo Yong Peng 

นายประยูร รัตนไชยานนท์ 
Mr.Prayoon Rattanachaiyanont
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อายุ 74 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
 • ทางตรง   -ไม่มี- 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 11 เดิอน (21 ก.พ. 2562-ปัจจุบัน)

Age 74 Years
Independent Director, Member of AC, Chairman of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020)
 • direct   -None-
 • indirect -None-
Duration of Directorship 1 Year 11 Months (Feb 21, 2019-Present)

การศึกษา :
 • Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA 
 • ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศนียบัตร/โครงการ : 
 • Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี : 
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ.ย. 2563-ปัจจุบัน
   - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ก.พ. 2562-ปัจจุบัน
   - กรรมการบรรษัทภิบาล  2562-ปัจจุบัน
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2562-2563
บริษัททั่วไป: (จ�านวน 3 แห่ง)
 • มหาวิทยาลัยบูรพา - กรรมการบริหารประจ�าวิทยาลัยนานาชาติ  2563-ปัจจุบัน
   - กรรมการบริหารประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย  2561-ปัจจุบัน
   - คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  2552-2560
   - รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ  2546-2555
    และเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย  
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี - กรรมการสภามหาวิทยาลัย  2562-ปัจจุบัน 
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   - กรรมการสภาวิชาการ  2556-2562
 • โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก - กรรมการอ�านวยการ  2562-ปัจจุบัน

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 - Chairman of NRC  Nov 2020-Present
   - Independent Director, Member of AC Feb 2019-Present
   - Member of CG  2019-Present
   - Member of NRC  2019-2020             
Company Limited : (3 EA)
 • Burapha University - Executive Board Committee   2020-Present
    of the International College   
   - Executive Board Committee   2018-Present
    of 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  2019-Present
    of Technology North Bangkok 
   - Academic Council Committee  2013-2019
 • International School - Board of Director Committee  2019-Present
  Eastern Seaboard (ISE)
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อายุ 57 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  0.20% 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี (16 ก.ย. 2552-ปัจจุบัน)

Age 57 Years
Independent Director, Chairman of AC, Member of NRC & Chairman of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  0.20%
 • indirect  -None-
Duration of Directorship 12 Years (Sep 16, 2009-Present)

การศึกษา :
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากลกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตร/โครงการ
 • Director Accreditation Program (DAP) (2010) 
 • Audit Committee Program (ACP) (2009) 
 • Monitoring Fraud Risk Management (2010) 
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) 
 • Monitoring the Internal Audit Function (2010) 
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ประธานกรรมการตรวจสอบ พ.ย. 2563-ปัจจุบัน
   - กรรมการอิสระ ก.ย. 2552-ปัจจุบัน 
   - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  2561-ปัจจุบัน
   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-ปัจจุบัน
   - กรรมการตรวจสอบ  2552-2563
บริษัททั่วไป: (จ�านวน  2 แห่ง)
 • ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  2557-ปัจจุบัน
 • รพ.ภูมิพลอดุยเดช - กรมแพทย์ทหารอากาศ
    รองผู้อ�านวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  2562-ปัจจุบัน
    หวัหน้าส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  2559-ปัจจุบัน
    เลขานุการ คณะกรรมบริหารความเสี่ยง  2559-ปัจจุบัน
    รองผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ  2561-2562
     ผู้อ�านวยการกองวิทยาการ   2560-2561
   - หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ  2558-2560

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. - Chairman of Audit Committee Nov 2020-Present
   - Independent Director  Sep 2009-Present
   - Member of NRC 2014-Present
   - Chairman of CG 2018-Present
   - Member of Audit Committee 2009-2020
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

นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D.
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อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
 • ทางตรง   -ไม่มี- 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 เดือน (10 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน)

Age 63 Years
Independent Director, Member of AC, Member of NRG and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct   -None-
 • indirect  -None-
Duration of Directorship 2 Months  (Nov 10, 2020-Present)

การศึกษา :
 • Bachelor of Accounting, Thammasat University 
ประกาศนียบัตร/โครงการ :
 • Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, พ.ย. 2563-ปัจจุบัน 
    กรรมการสรรหาฯ, 
    กรรมการบรรษัทภิบาล 
บริษัททั่วไป: -ไม่มี-
 • ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1   นักตรวจสอบภาษีช�านาญการ  2555-2560
                       

Educations :
 • Bachelor of Accounting, Thammasat University   
Certificate
 • Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)
5 Years’ work experience:
Listed Company : ( 1 EA)
 • ARIP PCL Independent Director, Member of AC, Nov 2020-Present
   Member of NRC,
Member of CG            
Company Limited : -None-
 • Revenue Office  Tax Audit Office,   2012-2017
  Chonburi 1 Area  Senior Professional Level
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อายุ 80 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  0.16% 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี (16 ก.ย. 2552–14 ต.ค. 2563)

Age 80 Years
Independent Director, Chairman of AC, Chairman of NRC and Member of CG
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  0.16%
 • indirect  -None- 
Duration of Directorship 12 Years (Sep 16, 2009-Oct 14, 2020)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -
 • บมจ. เออาร์ไอพี - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ก.ย. 2552-ต.ค. 2563
   - กรรมการบรรษัทภิบาล  2561-2563
   - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2557-2563
 • บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  2562-2563
  (ประเทศไทย)  - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน, 
   - กรรมการสรรหา
 • บมจ. ลีซอิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  2558-2563
 • บมจ. ศรีตรัง - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  2540-2562
  แอโกรอินดรัสทรี - รองประธานกรรมการ  2559-2562
บริษัททั่วไป: - ไม่มี -
 
*นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

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 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)

5 Years’ work experience : 
Listed Company : -None-
 • ARIP PCL - Independent Director, Chairman of AC Sep 2009-Oct 2020
   - Member of CG  2018-2020
   - Chairman of the NRC   2014-2020
 • Sri Trang Gloves (Thailand) PLC - Independent Director & 
    Chairman of AC  2019-2020
   - Chairman of the Board
   - Chairman of Remuneration Committee, 
    Member of Nomination  
 • Lease IT PLC. Independent Director&Chairman of AC  2015-2020
 • Sri Trang Agro- Industry PCL. - Independent Director & Chairman of 
    Audit Committee  1997-2019
   - Vice Chairman  2016-2019
Company Limited : -None-

*Mr. Prakob Visitkitjakarn passed away on 14 October 2020

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 
Mr. Prakob Visitkitjakarn

นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล 
Miss Sunee Mattanyukul
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

นายพรชัย จันทรศุภแสง
MR.Porchai Jantarasupasang

นายธนิต แกล้วเดชศรี 
Mr.Thanit Klaewdetsri

อายุ 50 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอที และการจัดงาน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  0.01% 
 • ทางอ้อม -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร  6 ปี (23 ก.พ. 2558-ปัจจุบัน)

Age 50 Years
IT Media & Event Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  0.01%
 • indirect  -None-
Duration of Executive 6 Years (Feb 23, 2015–Present) 

การศึกษา : 
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

ประกาศนียบัตร/โครงการ : 
 -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี  - ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอที และการจัดงาน  2558-ปัจจุบัน
   - ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอที  2547-2558
บริษัททั่วไป:  -ไม่มี-
 • บจ. เทอร์ราเทรด  Project  Manager  2545-2546
 • บจ. ออร์เท็ม ผู้จัดการส่วน Education and Training  2539-2544
 • บจ. คอมพิวเซอร์วิซ ผู้จัดส่วน Customer Service   2537-2538  
 • บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชัน ผู้ช่วยบรรณาธิการแผนกต�าราวิชาการ  2536-2536

Education :
 • B.Sc. Kasetsart University, 1992

Certificate :
 -
After 5 years experience:
Listed Company: (1 EA.)
 • ARIP PCL. - IT Media & Event Director  2004-Present
   - IT 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 Division textbook  1993-1993

อายุ 49 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  -ไม่มี- 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร  6 ปี (10 ส.ค. 2558 -ปัจจุบัน)

Age 49 Years
Business Media Director
Shareholding Proportion  (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  -none-
 • indirect  -None-
Duration of Executive 6 Years (Aug 10, 2015-Present) 

การศึกษา :
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประกาศนียบัตร/โครงการ :
 -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ ก.พ. 2556-ปัจจุบัน
   - ผู้จัดการอาวุโส ก.พ. 2552-ม.ค. 2556
บริษัททั่วไป: -ไม่มี-

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-
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นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ 
Miss Pornpavee Sahawathanapong

นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ 
Mr.Wittaya Kitchanpaiboon

อายุ 48 ปี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563) 
 • ทางตรง  -ไม่มี- 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี- 
จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1 ปี 8 เดือน (13 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน)

Age 48 Years
Asst. Business Media Director
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  -none-
 • indirect  -None-
Duration of Executive 1 Year 8 Months (May 13, 2015-Present)

การศึกษา :
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ประกาศนียบัตร/โครงการ :
 -
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี - ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ พ.ค. 2562-ปัจจุบัน
   - บรรณาธิการบริหาร นิตยสารบิสิเนส พลัส  2558-ปัจจุบัน
   - ผู้สื่อข่าวอาวุโส  2545-2558
บริษัททั่วไป:  -ไม่มี-

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-

อายุ 53 ปี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)  
 • ทางตรง  0.09% 
 • ทางอ้อม  -ไม่มี-
จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 16 ปี (1 ก.ค. 2548-ปัจจุบัน)

Age 53 Years
Chief Financial Officer
Shareholding Proportion (As of Dec 30, 2020) 
 • direct  0.09%
 • indirect  -None-
Duration of Executive 16 Years (July 1, 2005-Present)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี :
บริษัทจดทะเบียน: (จ�านวน 1 แห่ง)
 • บมจ. เออาร์ไอพี ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ก.ค. 2548-ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป: -ไม่มี-
 • บจ.สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ กรรมการ 2554-2556

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
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

2563
202059%

28%

13%

บร�การดิจ�ทัล
Digital Service

132.38 Mb.

บร�การดิจ�ทัล
Digital Service

51.57 Mb.

สื่อและคอนเทนต�
Media & Contents
30.38 Mb.

จัดงานนิทรรศการ
Event
61.98 Mb.

สื่อและคอนเทนต�
Media & Contents
39.08 Mb.

จัดงานนิทรรศการ
Event
73.78 Mb.

2562
2019

45%

31%
24%

2563
202059%

28%

13%

บร�การดิจ�ทัล
Digital Service

132.38 Mb.

บร�การดิจ�ทัล
Digital Service

51.57 Mb.

สื่อและคอนเทนต�
Media & Contents
30.38 Mb.

จัดงานนิทรรศการ
Event
61.98 Mb.

สื่อและคอนเทนต�
Media & Contents
39.08 Mb.

จัดงานนิทรรศการ
Event
73.78 Mb.

2562
2019

45%

31%
24%

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

224.77

164.55
135.72

162.16
177.93

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายได�รวม 
Total Revenue

กำไรสุทธิประจำป� 
Net Profit for the year

สินทรัพย�รวม 
Total Assets 

ส�วนของผู�ถือหุ�น 
Shareholders' Equity 

3.56

1.33

3.40

2.16
1.85

234.72 232.72 232.38
229.55

208.33

206.81

205.48

203.06

201.01

250.11

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงิน สำาหรับปี 2559-2563
finanCial CoMpaRiSon foR the y2016-2020

หน่วย : ล้านบาท
unit : MB
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
 2563 2562 2561
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
 สถานที่ตั้ง 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
    กรุงเทพมหานคร 10400
 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
    2. ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
     และกิจกรรมทางการตลาด 
    3. ธุรกิจบริการดิจิทัล
 เลขทะเบียนบริษัท 0107553000051
 โทรศัพท์ +66 (0) 2642 3400
 โทรสาร +66 (0) 2641 2331
 เว็บไซต์ www.arip.co.th, www.aripplc.com
 E-mail address tarip@arip.co.th
 ทุนจดทะเบียน 116,500,000 บาท
 แบ่งเป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว 116,500,000 บาท
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
 ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ จ�านวน 466,000,000 หุ้น

บุคคลอ้างอิง
 นายทะเบียนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
    93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ : +66 (0) 2009 9000
    โทรสาร :  +66 (0) 2009 9992

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

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ และจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 

และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา และบริการทางการสื่อสารการตลาด 
ที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย

พันธกิจ
• ผลิตเนื้อหาด้านธุรกิจ ไอที การศึกษา และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
• พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
• ให้บริการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยความเป็นมืออาชีพ 
• พัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ด้านคอนเทนต์
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านการผลิตเนือ้หา ด้านบรหิารจดัการธรุกจิ การตลาดไอท ีการศึกษา และเนือ้หา

อื่นที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์เชิงธุรกิจในรายอุตสาหกรรม ส�าหรับกลุ่มผู้บริหารเจ้าของกิจการ 
และเนื้อหาในเชิงกว้าง หรือภาพรวมส�าหรับผู้อ่านทั่วไป รวมถึงเนื้อหาความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ก้าวทัน
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัฒน์

 2. ด้านสื่อ
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านสือ่ทีม่อีทิธิพลต่อผูบ้รโิภค และสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยน�าเสนอเน้ือหาท่ีผลิตขึ้นผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งานนิทรรศการ สัมมนา กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ด้านบริการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร
บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าด้านการให้บริการสื่อสารทางการตลาดที่ครบวงจร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 

และการเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาทางการตลาด การฝึกอบรมการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดการประชุมสัมมนา และกิจกรรม
การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ  ให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

 4. ด้านพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนที่เป็นแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการสื่อสารด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วย
ให้การสื่อสารการตลาดประสบความส�าเร็จและสามารถวัดผลได้อย่างแม่นย�า
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์
บริษัทผลิต จ�าหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ 

การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

1.1 สื่อที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ
1.1.1 “Business+” นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด รายงาน 

ความเคล่ือนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์และ 
แนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้อ่าน - ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ท้ังด้านบริหารจัดการ การตลาด และกลยุทธ์องค์กร รวมไปถึง 
ผู้บริหารระดับกลางเตรียมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป
 ผู้ลงโฆษณา - องค์กรที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร สินค้าหรือ  
บริการไปยังกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย  
รูปแบบรายได้: รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ�าหน่ายนิตยสาร รวมถึงการต่อยอดไปยัง
หนังสือฉบับพิเศษ และงานสัมมนา

1.1.2 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูล 
ผลประกอบการของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ เพ่ือจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจ�านวน 
1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด (Top Gain) และต�่าสุด (Top Loss) ในแต่ละอุตสาหกรรม และ
การจัดอันดับ 50 บริษัทสูงสุด (Top 50) ของประเทศไทย ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ ผลก�าไร และอัตราผลตอบแทน
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้อ่าน - ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านกลยุทธ์ และด้านการตลาดของบริษัท
 ผู้ลงโฆษณา - องค์กรที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือหน่วยงานที่ต้องการน�าเสนอสินค้าหรือบริการ 
ไปยงัองค์กรเป้าหมาย ซึง่เป็นผูบ้รหิารขององค์กรทีม่รีายได้สงูสดุจากการด�าเนนิธรุกจิของประเทศ และบริษทัทีเ่ป็นองค์กร
ขนาดใหญ่
รูปแบบรายได้: รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจ�าหน่ายหนังสือ

1.1.3 งานสัมมนา และงานมอบรางวัล 
 - งานสัมมนา กองบรรณาธิการได้พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองประเด็นที่น่าสนใจจัดเป็นหัวข้อสัมมนา 
เพื่อน�าเสนอเนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานผู้อ่าน และเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจนอกเหนือจากบนสิ่งพิมพ์
มาสู่งานสื่อกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้บริหารบริษัทและกิจการต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการได้รับ 
ค�าแนะน�าจากผู้ให้บริการทางธุรกิจหลากหลายด้านที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของบริษัทในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ  
 - งานมอบรางวลั “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) เป็นการต่อยอดธรุกจิ
จากนิตยสาร Business+ Top 1000 ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล และสถาบันการศึกษา  
จึงก่อเกิดโครงการจัดการค้นหาหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นน�า และพิธีมอบรางวัล “TOP AWARDS” ที่เริ่มต้น 
มาตัง้แต่ปี 2556 โดยมกีารคัดเลือกองค์กรทีม่คีวามโดดเด่นในด้านผลการด�าเนนิงาน กลยทุธ์ทางธรุกจิ ตลอดจนความใส่ใจ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย: องค์กรที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีเยี่ยม และมีการด�าเนินงานที่โดดเด่นในทุกอุตสาหกรรม 
 - งานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS” เป็นงานที่น�าแนวคิดจากงาน TOP AWARDS 
มาขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีแนวคิดและผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
เพื่อน�าเสนอความส�าเร็จและแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีเยี่ยม และมีการด�าเนินงานที่โดดเด่น
 - งานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” เป็นงานมอบรางวัลสินค้า
และบริการที่มีนวัตกรรมประจ�าปี โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการส�ารวจสินค้าและบริการ 
ที่มีอยู่ในตลาดที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เข้าสู่การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดมากที่สุด 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น
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 - งานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” เป็นงานมอบรางวัลให้แก่
สินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมแห่งปี โดยการส�ารวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ  
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนิตยสาร BUSINESS+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการในท้องตลาด
รูปแบบรายได้: รายได้มาจากผู้สนับสนุนการจัดงาน

1.2 สื่อที่มีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี
1.2.1 techhub.in.th จากจุดเริ่มต้น COMTODAY ซึ่งเป็นนิตยสารไอทีชั้นแนวหน้า ที่ผันตัวสู่การเป็นสื่อดิจิทัล

ครบวงจร โดยน�าเสนอเน้ือหาท่ีตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งใน 
ด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การท�างาน และองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา โดยในปี 2020 
ถือเป็นปีที่ techhub.in.th มีอัตราการเติบโตของผู้ชมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กที่มากขึ้นกว่า 60% โดยมีช่องทางในการน�าเสนอ 
ที่หลากหลาย ได้แก่

• Website: www.techhub.in.th แหล่งข้อมลูความรูท้างด้านไอท ีและคอนซเูมอร์อเิล็กทรอนกิส์ ทีด่�าเนนิ
งานมานานกว่า 10 ปี และมีคนติดตามมากกว่า 1 แสนคนต่อเดือน 

• Facebook: techhub.arip ยืนยันด้วยยอดผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน
• Twitter: @techhub_arip ย่อยข้อมูลให้กระชับ เอาใจคนรักไอทีที่ชอบติดตามข่าวสารแบบสั้น ๆ
• IG: techhub.arip
• Youtube: ARIP Official แหล่งวิดีโอ รีวิว How to ด้านไอทีที่ได้รับการยอมรับมีความน่าเชื่อถือ
• Podcast: TechITEasy ช่องทางใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในปี 2020 ในรูปแบบของเสียงเป็นการเผยแพร่ 

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด�าเนินรายการโดยบรรณาธิการของ techhub น�าเสนอเทคนิคการใช้งาน ตลอดจนการแก้ปัญหา 
และข่าวสารน่ารู้ในแวดวงดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้อ่าน - คนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อาทิ Notebook, Smartphone, 
Printer, IoT, AI หรือ Cyber Security พร้อมการน�าไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัย 

ผู้ลงโฆษณา - บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
รปูแบบรายได้: รายได้มาจากการให้บรกิารโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การรวีวิสินค้าและบรกิาร รวมถงึการต่อยอดไปยงักจิกรรม
พิเศษส�าหรับสมาชิกและชุมชนที่สนใจในเรื่องราวนั้น ๆ

1.2.2 COMMART (www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand) สื่อออนไลน์ 
ที่เน้นน�าเสนอเนื้อหาในแนว Buyer Guide เพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี ทั้งในด้านเทคนิคและ 
โปรโมชัน นอกจากนี้ในช่วงงานแสดงสินค้า COMMART ก็จะน�าเสนอข้อมูลของงาน พร้อมโปรโมชัน ไฮไลต์ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในงาน รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน
กลุม่เป้าหมาย: บคุคลทัว่ไปทีส่นใจการเลือกซือ้สินค้าไอท ีและคนทีต้่องการข้อมลูของการจดังาน รายละเอยีด และโปรโมชนั
ของสินค้าภายในงาน COMMART และกลุ่มกิจการผู้ออกบูธที่ต้องการข้อมูลการจัดงานทั้งหมด

2. ธรุกจิจดังานนทิรรศการ งานแสดงสินค้า และกจิกรรมทางการตลาดครบวงจร ประกอบด้วย
2.1 งานแสดงสินค้าไอที ภายใต้ชื่องาน “COMMART” ปัจจุบันมีการจัดงานจ�านวน 3 ครั้งต่อปี
2.2 รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูล

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนส�าเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐ
และเอกชนในยุคดิจิทัล 

2.3 รับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ ์
ไปจนถึงการประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์  
การสร้างสรรค์สื่อ ฐานข้อมูลผู้บริโภค และประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ
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2.4 บริการแพลตฟอร์มการจัดแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform) เพื่อต่อยอดการจัดงานแบบ 
ออฟไลน์เดิมให้มีสีสัน สามารถขยายการเข้าถึงงานได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งด้านเวลา และสถานที่ โดยมีบริการทั้งการจัดงาน
แบบ Hybrid (จัดพร้อมกันท้ังออฟไลน์และออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบที่สามารถเช่ือมต่อกับระบบ 
ช�าระเงิน และระบบขนส่งสินค้าได้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ด้วยหลากหลายบริการได้แก่ ระบบจัดการ
ข้อมูลสมาชิก ระบบการจ�าหน่ายสินค้า เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ ระบบการถ่ายทอดสด
ออนไลน์ ระบบจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ระบบการโหวตหรือจัดประกวดออนไลน์ เป็นต้น

 งาน COMMART
กลุ่มเป้าหมาย: ผูแ้สดงสนิค้า (Exhibitor) บรษิทัผูผ้ลติ หรอืเจ้าของเทคโนโลย ีบรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายบรษิทัพฒันาโซลชูนั
ต่าง ๆ ที่ต้องการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์สู่กลุ่มผู้เดินงาน ซึ่งสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการ
ซื้อสินค้าเทคโนโลยีส�าหรับใช้งานทั้งส่วนบุคคล และธุรกิจ 
  ผูเ้ข้าชมงาน (Visitors) บคุคลทัว่ไปทีส่นใจสนิค้าเทคโนโลย ีซึง่จะได้รบัทัง้เนือ้หา การรบัรูข้องสนิค้า คณุสมบตัิ
ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถซื้อสินค้าที่มีความหลากหลายและครบถ้วนได้ภายในงาน
รูปแบบรายได้: รายได้มาจากการบริหารจัดการพื้นที่ส�าหรับผู้แสดงสินค้าเพื่อท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย และจัดจ�าหน่าย
สินค้า ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน  และสปอนเซอร์

 การจัดงานทั่วไป
กลุม่เป้าหมาย: หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนทีต้่องการท�ากจิกรรมการตลาดผ่านรปูแบบการจดักจิกรรมการจดังาน (Event) 
ซึ่งจะอยู่ในรูปของการแสดงสินค้า (Exhibition) การจัดประชุม (Meeting) หรืองานสัมมนา (Conference) ต่าง ๆ  
ทัง้ในรปูแบบออฟไลน์และออนไลน์
รูปแบบรายได้: รายได้มาจากค่าบริหารการจัดงาน 

 
 บริการแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Event Platform) 

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการจัดงานแสดงนิทรรศการหรือ งานแสดงสินค้า
รูปแบบรายได้: รายได้จากการเช่าใช้แพลตฟอร์ม และรายได้จากการบริหารจัดงานแบบแพลตฟอร์ม

3. ธรุกจิบรกิารการตลาดดจิทิลั 
3.1 การให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัลครบวงจร (Digital Marketing Service) เพ่ือตอบโจทย์การตลาด 

ของลูกค้าองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การตลาด (Online Marketing Strategy) การส่ือสาร 
(Online Communication Strategy) การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล (Branding) กลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้อหา  
(Content Marketing Strategy) สร้างสรรค์เนือ้หาทีส่ร้างคณุค่าให้กบัแบรนด์ (Creative Content) การบรหิารสือ่ออนไลน์ 
(Online Content Management) การวางแผน และซื้อสื่อดิจิทัล (Online Media Plan and Buy) รวมถึงการวัดผล 
วิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงาน เพื่อน�าไปสู่การท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการทางธุรกิจขององค์กร 
กลุ่มเป้าหมาย: องค์กร หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ต้องการท�าการตลาดสินค้าหรือบริการผ่านสื่อดิจิทัล 
รูปแบบรายได้: รายได้มาจากค่าบริการ ค่าบริหารจัดการ ซึ่งสัญญาการให้บริการมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รายได้จาก
การจัดกิจกรรมทางการตลาด       

3.2. แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Enterprise Learning Platform) ส�าหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพของบุคลากร เป็นโซลูชันท่ีประกอบด้วยแพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านคลาวด์เทคโนโลย ี
โดยรวมเอาระบบทดสอบสรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานในอนาคต เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนตามสมรรถนะของ
บุคลากรตามต�าแหน่งที่องค์กรต้องการทั้ง IDP, KPI และ Self-Enrollment ระบบการประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียน 
รองรับการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้ง eLearning, Live Broadcast, Webinar และ Virtual Conference สามารถ 
เชือ่มต่อกบัระบบบริหารงานบคุคลขององค์กรเพือ่จดัการข้อมลูทีเ่ดยีว พร้อมส่ือการสอน และคอนเทนต์ทีทั่นสมยั มคุีณภาพ 
ในรูปแบบการน�าเสนอแบบผสมผสานของสื่อประเภทต่าง ๆ โดยมีความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นน�า
กลุ่มเป้าหมาย: องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบพัฒนาบุคลากร ลดการท�างานซ�้าซ้อน
รูปแบบรายได้: บริการรายปี ค่าพัฒนาระบบให้เหมาะกับองค์กรโดยเฉพาะ (Customization Service)
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โครงสร้างรายได้

เหตุการณ์ส�าคัญของบริษัท
พ.ศ. 2532 ก่อตั้งบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จ�ากัด
พ.ศ. 2553   ด�าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปล่ียนชื่อจาก บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์  

พับลิเคชัน จ�ากัด เป็น บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) และเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์ 
เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

พ.ศ. 2555    รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท  
Enterprise Software, Digital Content และ Embedded Software

พ.ศ. 2556  จัดงาน Thailand Top Company Award เป็นงานมอบรางวัลให้บริษัทที่มีผลประกอบการโดดเด่น 
พ.ศ. 2558 เปิดตัว Data Dive บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ 

และรายงานผล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด
พ.ศ. 2560 - พัฒนา “WISIMO” eLearning Solution ทั้งระบบการบริหารการเรียนรู้ และเน้ือหาบทเรียนที่น�าไป 

 ใช้งานได้จริง ส�าหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความ 
 สามารถในการแข่งขันขององค์กร

 - งาน Thailand Top SME Awards เป็นงานมอบรางวัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อย ที่มีแนวคิดและผลงานที่โดดเด่น 

พ.ศ. 2563 - งาน “BUSINESS+ Product Innovation Awards” เป็นงานมอบรางวัลสินค้า และบริการที่มีนวัตกรรม 
 ประจ�าปี 

 - งาน “BUSINESS+ Product of the Year Awards” เป็นงานมอบรางวัลให้แก่สินค้า และบริการที่ได้รับ 
 ความนิยมแห่งปี 

 - พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดงานเสมือนจริง (Virtual Event Platform) เพื่อรองรับการจัดงานแบบไฮบริด  
 (ทั้งออฟไลน์และออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบ

 2563 2562 2561
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละประเภทของรายได้

1. สื่อและคอนเทนต์ 30.38 13.52 39.08 23.75 36.19 26.66

2. การจัดงานนิทรรศการ  61.98 27.57 73.78 44.84 54.28 40.00

3. บริการดิจิทัล  132.38 58.89 51.57 31.34 45.20 33.30

รวมรายได้จากการขายและบริการ 224.74 99.98 164.43 99.93 135.66 99.96

รายได้อื่น 0.04 0.02 0.12 0.07 0.05 0.04

รวมรายได้ทั้งหมด 224.77 100.00 164.55 100.00 135.72 100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจบุนับรษัิทมปัีจจยัความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอก ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษัิททัง้ทางตรง
และทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการประเมินความเส่ียงและแผนบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจ 
มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นที่บริษัทมิได้จัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทไม่อาจ 
คาดการณ์ได้ โดยมีปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยความเสี่ยงทางตรง
1.1 ความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการ บุคลากรจึงถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ศักยภาพและคุณภาพของ
ทรพัยากรมนษุย์จึงเป็นเรือ่งทีบ่รษิทัให้ความส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน เนือ่งจากเป็นก�าลงั
ส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร อีกทั้งความช�านาญและเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาและจัดท�าเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูล
ด้านธรุกจิ การตลาด และไอท ี(IT) ตลอดจนการพฒันาบริการด้านดจิทิลัต่าง ๆ  ของบคุลากรจะช่วยสร้างคณุค่าให้กบับรษิทั 
อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงบคุลากรเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งได้ยาก เนือ่งจากมปัีจจยัหลายประการ และเป็นความเสีย่งทีอ่าจ
มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรให้มีองค์ความรู้ท่ีทันสมัยอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management) ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัดเก็บองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาหัวหน้างาน การสอนงาน 
การก�ากับดูแล การสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ดี ทั้งทางกายภาพ การสร้างขวัญก�าลังใจ และแรง
จงูใจในการท�างาน การส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน เพ่ือจูงใจให้บคุลากรของบรษิทัท�างานกบับรษิทัอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการก�าหนดแผนการเติบโตทางอาชีพของบุคลากร เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน รวมถึง
พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนงานได้ในทุกระดับ เพื่อบริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

1.2 ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พฤติกรรมการบริโภคสื่อสมัยใหม่ ส่งผลให้การบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการปรับกลยุทธ ์
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานกับสื่อสมัยใหม่ เพ่ือสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม อย่างไรก็ดี ส่ือส่ิงพิมพ์ยังคงมีความ 
น่าเชื่อถือและจับต้องได้มากกว่าในมุมมองของผู้ลงโฆษณาในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค จึงมุ่งผลิตสื่อ 
ทีม่คีณุภาพ มเีนือ้หาสาระทีน่่าสนใจเพือ่เข้าถงึกลุม่ผูอ่้านเป้าหมาย บรษิทัได้ปรบัเปล่ียนกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยเน้น
เนือ้หาบนสือ่ออนไลน์ และผลติเฉพาะหนงัสอืฉบบัพเิศษทีเ่จาะลกึเนือ้หาเฉพาะด้าน ซึง่มกีลุม่เป้าหมายผูอ่้านทีช่ดัเจน และ
วางแผงได้ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ลงโฆษณา 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�านิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสนิยมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้บริษัทต้องพัฒนารูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกบัความสนใจของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการพฒันาต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิความหลากหลายในการให้บรกิาร
ของสื่อในหลาย ๆ ด้าน

ด้านธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไอที บริษัทได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วม 
จัดงาน เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ส่งผลให้ยอดขายและผู้เข้าชมงานให้เพิ่มมากขึ้น

1.3 ความเสี่ยงจากความนิยมในสื่อสมัยใหม่ 
ปัจจุบันรูปแบบของสื่อโฆษณามีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้ายังมีการโฆษณาในรูปแบบ

ของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ก็ให้ความส�าคัญกับรูปแบบสื่อโฆษณาใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อออนไลน์ ส่งผลให้
ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อเดิมถดถอยลง 
แผนการบริหารความเสี่ยง: ถึงแม้ว่าสื่อสมัยใหม่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับส่ือเดิมของบริษัท แต่บริษัทได้ใช้โอกาส 
จากการให้บริการด้านการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อผนวกรวมสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่เข้าด้วยกัน ท�าให้บริษัทมีสื่อ 
ที่ครบวงจรกว่าเดิม โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์ในการขยายตลาดของสื่อออนไลน์มากขึ้น
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1.4 ความเสี่ยงจากความสะดวกและสภาวะการไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางการค้า
ด้วยรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ ท�าให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวเป็นสื่อได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเป็นบุคคลคนเดียว หรือ

องค์กร โดยทีส่ือ่เหล่านัน้สามารถน�าเสนอเนือ้หาได้ตรงใจผู้บรโิภค กอ็าจได้รบัความนยิมจากทัง้ผู้อ่าน และดงึดูดผูล้งโฆษณา
หรือผู้สนับสนุนได้ ท�าให้เกิดเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท  
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทตระหนักถึงความง่ายในการเป็นคู่แข่งทางการค้าส�าหรับส่ือยุคใหม่ เพราะไม่ว่าบุคคล
ใดก็สามารถท�าหน้าที่เป็นสื่อได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อผู้บริโภค คือ ความเชื่อมั่นและความถูกต้อง รวมทั้งความเป็นมืออาชีพ 
เนือ่งจากบรษิทัเป็นองค์กรทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื จงึต้องรบัผดิชอบต่อส่ิงทีน่�าเสนอ ดงันัน้ เนือ้หาทีบ่รษิทัได้น�าเสนอจงึต้องผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  

1.5 ความเสี่ยงเรื่องสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
บริษัทได้จัดงานแสดงสินค้าคอมมาร์ตที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาโดยตลอด ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน 

บรษิทัได้ย้ายสถานทีจ่ดังานมาทีศ่นูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค เนือ่งจากศนูย์สริกิติิไ์ด้ท�าการปิดปรบัปรงุ ซึง่ทัง้สอง
สถานที่สามารถรองรับปริมาณผู้ออกบูธและผู้เข้าชมงาน ตลอดจนสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบคมนาคมสาธารณะ 
อย่างไรก็ตาม อาจมีความเสี่ยงเรื่องสถานที่ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับสถานที่จัดงานที่ใช้อยู่
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและวางกลยุทธ์ 
โดยได้จัดท�าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ทั้งในส่วนการจัดหาสถานที่ใหม่เพิ่มเติม รูปแบบ
การจัดงาน ตลอดจนแผนประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อชี้แจงและขยายฐานกลุ่มผู้ชมงานเพิ่มขึ้น 

1.6 ความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านการเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัทของพนักงาน รวมถึง 

ผลกระทบต่อการจัดงานของบริษัท เนื่องจากต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ต้องมีระยะห่าง Social Distancing ส่งผลให้
พื้นที่การจัดงานลดลง และการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมงานอันมีผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท 
แผนการบริหารความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติงาน - บริษัทได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยง ด้วยการจัดกลุ่มพนักงานตาม 
ความเสี่ยง ก�าหนดการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และจัดการเหล่ือมเวลาการท�างาน เพื่อลดความแออัด 
ในการเดินทาง ส่งผลให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติ 
 ด้านการจัดงาน - บริษัทได้ก�าหนดข้อปฏิบัติ รูปแบบ และข้อก�าหนดต่าง ๆ  เพื่อให้การจัดงาน
เป็นไปตามค�าสั่งของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคด้านสุขอนามัย รวมถึงการปรับ
เปลีย่นผงัพืน้ทีใ่ห้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเกดิข้ึน จัดพืน้ท่ีแสดงรายละเอยีดสินค้าของคูค้่าโดยรอบ เพือ่ให้ลกูค้าได้พจิารณา
สินค้าก่อนเข้างาน เพื่อลดระยะเวลาในการเดินชมภายในงาน 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีสามารถรองรับการแสดงและจัดจ�าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ 
เพือ่ลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเชือ้โรคของทัง้ผูจ้�าหน่ายสนิค้าและผูซ้ือ้สนิค้า อกีทัง้ยงัสามารถต่อยอดแพลตฟอร์ม
ที่พัฒนาขึ้นสู่การให้บริการแก่ผู้จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้ารายอื่น ๆ ได้ 

1.7 ความเสี่ยงจากการใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมนโยบายได้ 
เนื่องจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ต่าง ๆ ท�าให้เกิดช่องทางใหม่ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

ของผู้ลงโฆษณา แต่ช่องทางดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ จึงไม่สามารถก�าหนดหรือควบคุมนโยบาย
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่อต้นทุนการบริหารสื่อของผู้ลงโฆษณา
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับแพลตฟอร์มที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของตลอดเวลา เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลง และลดผลกระทบต่อต้นทนุการบรหิารส่ือให้มากทีส่ดุ รวมไปถงึน�าเสนอส่ือทีห่ลากหลายให้กบัผูล้งโฆษณา 
เพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายความเสี่ยงไม่ให้ขึ้นอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง 

1.8 ความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลมผีลบงัคบัใช้ตามกฎหมายในปี 2564 ซึง่มผีลต่อบรกิารหลาย ๆ ด้านของ

บรษัิท เช่น การบรกิารข้อมูลบนเวบ็ไซต์ การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือส่งข้อมูล หรอืเชญิร่วมงานสมัมนาต่าง ๆ  จะต้องแจ้ง 
เจ้าของข้อมูลถึงสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ และได้รับความยินยอม 
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้ศึกษาและก�าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
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1.9 ความเสี่ยงจากการคุกคามทางข้อมูลของบริษัท
เนือ่งจากข้อมลูลกูค้า ข้อมูลด้านการเงนิ และข้อมูลอืน่ ๆ  เป็นสิง่ทีม่ค่ีาในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั อย่างไรกต็าม  

มผีูไ้ม่ประสงค์ดไีด้คกุคามข้อมลูขององค์กรต่าง ๆ  ทัว่โลก และมแีนวโน้มจะเข้าถงึข้อมลูส�าคัญขององค์กรธรุกจิ ดงันัน้บรษิทั
อาจได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากภายนอก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ 
แผนการบริหารความเสี่ยง: บรษิทัได้บรหิารความเสีย่งด้านการคุกคามข้อมลูด้วยการตดิตัง้ระบบป้องกนัการเข้าถงึข้อมลู
จากผู้ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการก�าหนดกฎระเบียบในการเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางอ้อม
2.1 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัล โดยเนื้อหาที่ใช้ในการผลิตสื่อมาจาก
แหล่งข่าว หนังสือ และบทความที่เขียนโดยกองบรรณาธิการและนักเขียนอิสระ รวมทั้งการแปลจากบทความต่างประเทศ  
ท�าให้อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือบทวิเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
แผนการบริหารความเสี่ยง: บริษัทได้มีการจัดท�าข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นกรอบให้
พนักงานยึดถือปฏิบัติ และมีการจัดฝึกอบรม โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กองบรรณาธิการเพื่อให ้
รับรู้ความเสี่ยง รวมถึงกรณีท่ีอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือหมิ่นประมาท เพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่ง ส�าหรับ 
นักเขียนอิสระ บริษัทมีการระบุในสัญญาหรือเอกสารให้นักเขียนอิสระทราบถึงความเส่ียง และยืนยันว่าผลงานของตน 
มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด หากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้เขียนยินดีท่ีจะเข้าร่วมต่อสู้คดีความและรับผิดชอบ 
ค่าเสียหายถ้าเกิดการละเมิดจริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ซื้อประกันภัยทางวิชาชีพเพื่อลดผลกระทบหากโดนฟ้องร้อง

2.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ
ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบ

ด้วยนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.28 ซ่ึงจะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว สามารถควบคุมมต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องท่ีกฎหมายก�าหนด หรือข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถใช้เสียงซึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 25 ส�าหรับการใช้สิทธิ์ในการคัดค้านในมติต่าง ๆ  ได้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่อาจถ่วงดุลการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ได้ 

นอกจากนี้ บริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.05 (รายละเอียดโครงสร้าง 
ผู ้ถือหุ ้น) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ ้นรายใหญ่สองรายซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มีการออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะมีสิทธิ์ออกเสียงรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 64.33 
ซึ่งจะท�าให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทได้เกือบทุกเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น 
เรื่องที่กฎหมายก�าหนดหรือข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล เรื่อง 
ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
แผนการบริหารความเสี่ยง: บรษิทัได้มกีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเข้ามาท�าหน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ตรวจสอบ 
พิจารณา และกลั่นกรองมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของบริษัท

2.3 ความเสี่ยงจากการจลาจล และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจลาจลและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก�าหนดหรือคาดการณ์ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผล 

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ดี ถ้ามีการเตรียมพร้อมและวางแผนล่วงหน้า อาจสามารถ
หาวิธีลดความรุนแรง หรือบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้
แผนการบรหิารความเสีย่ง: บรษิทัได้จดัท�าแผนด�าเนนิธรุกจิในภาวะฉกุเฉนิทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว โดยแผนระยะส้ัน 
คอืการจดัหาสถานทีป่ฏบิตังิานส�ารองในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้ามาปฏบิตังิานทีบ่รษิทัได้ ส่วนแผนระยะยาวนัน้ บรษิทัได้ลงทนุ
ในระบบไอทีส�าหรับการส�ารองข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่ท�าการของบริษัท จะสามารถย้ายการ
ท�างานไปยังสถานที่อื่น หรือสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านได้ต่อเนื่องทันที
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

รายชื่อผู้ถือหุ้น     จ�านวนหุ้น  ร้อยละ

 1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  206,338,000 44.28

 2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch * 93,432,000 20.05

 3. นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์  14,608,600 3.13

 4. นายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ  12,500,000 2.68

 5. นางยุวดี จอมพิทักษ์  6,700,000 1.44

 6. นางสาวพัชรา เกียรตินันทวิมล 4,229,300 0.91

 7. นายสาธิต เชียงทอง  4,100,000 0.88

 8. นายปิพณ พึ่งบุญพระ  2,566,500 0.55

 9. นางนัฐลดา พรมมี  2,443,200 0.52

 10. นายปิติชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์  2,421,300 0.52

  ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ  116,661,100 25.03

 รวมทั้งสิ้น  466,000,000 100.00

*คัสโตเดียน ของบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงถือหุ้นโดย Keppel Telecommunications & Transportation Ltd 

(“Keppel T&T”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จ�านวนราย จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นสัญญาไทย 1,356 372,268,000 79.89

ผู้ถือหุ้นสัญญาต่างด้าว 2 93,732,000 20.11

รวม   1,358 466,000,000 100.00
*ข้อบังคับบริษัท ก�ำหนดว่ำ “คนต่ำงด้ำวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้ออกจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2563 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม สอดคล้องตามกฎหมายและ 
ข้อบังคับบริษัท
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายกลยุทธ์
และสนับสนุน ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

ฝ่ายผลิต
สื่อธุรกิจ

ฝ่ายงานแสดงสินค้า
และสื่อไอที

ผ่ายบริการ
ดิจิทัล

ฝ่ายครีเอทีฟ ฝ่ายบัญชี การเงิน
และบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบรษิทั 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

3. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ/ ผู้จัดการใหญ่

4. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ

5. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ

6. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ* กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

7. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์* กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล

8.  น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล

* ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อยใหม่  

แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

- นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- รศ.ดร.เรณำ พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

- น.ส.สณุย์ี มัตตญัญกุลุ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

  และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
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1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 6/6 -  

2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 6/6 -  

3. นายบุญเลิศ นราไท 6/6 4/4

4. นายประยูร รัตนไชยานนท์ 6/6 -  

5. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง 6/6 -  

6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ* 4/5 2/3 2/2 -

7. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ 5/6 4/4 3/3 1/1

8. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ 6/6 4/4 3/3 1/1

9. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล** - - - -

*นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำร 

บรรษัทภิบำล พ้นจำกต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2563 

**น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ดังนั้น จึงยังไม่ได้เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร

ชุดย่อยในปี 2563

ขอบเขต หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
โดยสรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญได้ ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส�าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดแต่ละไตรมาส 

ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว โดยงบการเงินส�าหรับปีจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายบริหารได้
อย่างเป็นอิสระ 

รายชื่อ
คณะกรรมการ

จ�านวน
การจัดประชุมต่อปี

คณะกรรมการ
บริษัท 

(จ�านวน 8 ท่าน)
6 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

(จ�านวน 3 ท่าน)
3 ครั้ง

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี 2563 มี จ�านวน 1 ท่าน ดังนี้

  ชื่อ-นามสกุล การด�ารงต�าแหน่ง

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ต�าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

   กรรมการบรรษัทภิบาล ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุณยสุรกุล

กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายมน ูเลยีวไพโรจน์ หรอื นายมินทร์ องิค์ธเนศ หรอื นายบญุเลศิ นราไท หรอื นายประยรู รตันไชยานนท์ กรรมการสองในสีค่นนี้ 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ส�าหรับปี 2563

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

(จ�านวน 3 ท่าน)
1 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ�านวน 3 ท่าน)
4 ครั้ง
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5. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

6. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
7. มอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ

บริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที ่
คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจหรืออ�านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมี 
รายละเอียดการมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ 
ที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้
สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่อนุมัติ  

9. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัท
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน 
ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมขีอบเขต หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ 

เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการ 
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ 
ของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

13. กรณีมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท�าขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

14. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน ์
ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

15. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและกรรมการชุดย่อย 
รายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) เป็นประจ�าทุกปี

อ�านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนมุตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และนโยบายทีส่�าคญั เช่น นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมธรุกจิ นโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง การก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน นโยบายการควบคุมภายใน นโยบาย
การท�ารายการระหว่างกัน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. อนมุตักิารลงทุนทางการเงนิ การกูย้มืเงิน การจดัหาแหล่งเงนิกู้กบัสถาบันการเงนิ ส�าหรับยอดเงนิเกนิ 20 ล้านบาท 
ขึ้นไป

3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติโครงการลงทุน และการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัท ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบับรษิทั และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึตดิตามดูแลให้มกีารด�าเนนิการตามนโยบาย และแผนงานทีก่�าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ อัตราก�าลังคน และรายจ่ายฝ่ายทุนประจ�าปี
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6. อนุมัติการท�ารายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
8. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา

หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั ตลอดจนไม่ให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ บริษัท 
ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อก�าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 

ที่ได้รับเงินเดือนประจ�า ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี

3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ญาติสนิทหรือเป็นบุคคล 

ซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระส�าคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็น

อิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ในเร่ืองการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน 
บรษิทัจงึก�าหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละบคุคลกนั โดยประธานกรรมการ
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอด
จนมีบทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการใหญ่

2. มบีทบาทในการควบคมุการประชมุให้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั สนบัสนนุและเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก�าหนดไว้

5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย
เท่ากัน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
การด�าเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ตามบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ* กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

*ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

-  นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเพิ่มเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบัญชี  

  และกำรเงิน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวศดารินทน์ จันทะกุล

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

 (ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 (ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter)
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปล่ียนแปลงหน้าที่ และจัดท�า 

รายชื่อและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
และน�าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2. คณะกรรมการบริหาร 

แต่งตั้งและก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบายและกลยทุธ์ทีค่ณะกรรมการบรษัิทก�าหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถกูต้องโปร่งใส ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเลิศ นราไท ผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายดิจิทัล
3. นายธนิต แกล้วเดชศรี กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ 
4. นายพรชัย จันทรศุภแสง กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อไอทีและการจัดงาน
5. นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์  กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางสาวฌานิกา กิจรัตนกาญจน์

อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิารมอี�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกติ 
การก�าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอ�านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ใน
การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ
ให้ความเหน็ชอบ รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัตามนโยบายทีก่�าหนด โดยสรปุอ�านาจหน้าที่
ที่ส�าคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนมุตั ิทัง้นี ้ให้รวมถึงการพจิารณาและอนมุตักิารเปล่ียนแปลง และเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในระหว่าง
ท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีเร่งด่วน และให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุม 
คราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอ�านาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญ ๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน

การปฏิบัติการอื่น ๆ 
5. อ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงิน
 5.1 กรณีที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการ

บริหารสามารถด�าเนินการได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
 5.2 กรณีท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงิน

ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอ�านาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด�าเนินการ
ตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้ 
หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ อ�านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ 

คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 
ขดัแย้งกบับริษัท หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามข้อบงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นลักษณะการด�าเนนิธรุกรรมการ
ค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์* กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

*ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและประธำน

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

- รศ.ดร.เรณำ พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับกำรแต่งตั้งเพิ่มเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

- นำงสำวสุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศดารินทน์ จันทะกุล

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

ส่วนที่ 1. ด้านการสรรหากรรมการ
1.1 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูจ้ดัการใหญ่ โดยพจิารณา 

ความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุด
ย่อย และ/หรือผู้จัดการใหญ่ที่ครบวาระ และ/หรือมีต�าแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3 พิจารณาแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอด  
ในกรณีผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1.4 ให้ค�าชี้แจง และตอบค�าถามใด ๆ เก่ียวกับการสรรหากรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของ 
คณะกรรมการบริษัท 

1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส่วนที่ 2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ 

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2.2 พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม ท้ังที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 

โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ 
ผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

2.3 ให้ค�าชี้แจง และตอบค�าถามใด ๆ  เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท 

2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการ
ชุดย่อยแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความช�านาญ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ

ที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีความครบถ้วน หลากหลายทั้งในมิติความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้การท�างานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตรวจสอบคณุสมบตับิคุคลทีจ่ะถูกเสนอชือ่ว่ามคีณุสมบตัติามกฎหมาย ข้อบังคบั และหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระ ให้พิจารณาผล

การปฏิบัติงานในช่วงที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
5. เสนอรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองตามเกณฑ์ข้างต้น พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกต่อกรรมการบริษัท 

และให้ความเห็นชอบ เพือ่น�าเสนอผูถ้ือหุน้อนมุตัิ หรอืคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนมุัติแต่งตัง้ไดใ้นกรณเีป็นการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ว่าง หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี หรือกรรมการชุดย่อย 

การพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ท�าหน้าที่พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอ้างองิกบับรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรือใกล้เคยีงบรษิทั เพ่ือน�าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา จากนัน้คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณา หากเหน็ชอบกจ็ะน�าเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพือ่พจิารณา
อนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน 
โดยกรรมการมากกว่ากึง่หนึง่จะต้องเป็นกรรมการอสิระ และต้องมกีรรมการอสิระปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล*        กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล

*น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ตำมมติที่ประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563

เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวศดารินทน์ จันทะกุล

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหาร และ
พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ก�าหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่ส�าคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอ 
4. เสนอแนะข้อก�าหนดท่ีเกีย่วกบัจรยิธรรมในการด�าเนินธรุกจิข้อพงึปฏบิตัทิีด่แีก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท 
5. ดูแลให้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม 
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบริษทั พร้อมความเห็นในแนวปฏบัิต ิและข้อเสนอแนะ 

เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
7. ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย



42 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวน 6 ครัง้ โดยประธำนกรรมกำร 
จะก�ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุ อย่ำงไรกด็ ี กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอเรือ่งเข้ำวำระกำรประชมุได้ตำมขัน้ตอน 
และวธิกีำรทีก่�ำหนด โดยบรษิทัได้จดัเอกสำรกำรประชมุในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ส่งให้กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 
วนั ซ่ึงอ�ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำย
ว่ำ กรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสียหรอืเข้ำข่ำยมผีลประโยชน์ทีอ่ำจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบรษัิท จะต้องออกจำกทีป่ระชมุ และ
งดออกเสยีงเมือ่มกีำรพิจำรณำในเรือ่งนัน้ ๆ ในกำรประชมุจะมกีำรพจิำรณำงบกำรเงนิของบรษัิท และตดิตำมผลกำรด�ำเนนิ
งำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณทีก่�ำหนดไว้ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่ 6/2563 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิำยน 2563 บรษิทัจะมีกำรน�ำเสนอพจิำรณำ
วำระทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงำน แผนธุรกิจ งบกำรลงทุน และงบประมำณประจ�ำปี 2564 
จัดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะ กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ 
กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยรำยบคุคล และกำรประเมนิผลงำนของผู้จดักำรใหญ่ นอกจำกนี้ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรได้เหน็ชอบให้มกีำรประชมุร่วมกนัเฉพำะกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บรหิำรและกรรมกำรอสิระ โดยเริม่หลัง
จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่อภปิรำยปัญหำท่ัวไปเกีย่วกบักำรจดักำรหรอืกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิทั โดยมี
กำรรำยงำนผลกำรประชมุ ข้อเสนอแนะให้ผูจ้ดัใหญ่ทรำบ เพือ่ให้ฝ่ำยจดักำรน�ำไปด�ำเนนิกำร

รำยละเอยีดกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมรำยงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อย (หน้ำ 70-74)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์และรปูแบบ

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมแีนวทางการพจิารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้

1. ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งตามจ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุมจริง และโบนัสกรรมการพิจารณาจากผลการด�าเนินงาน สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี

2. ก�าหนดค่าตอบแทนโดยค�านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจ
และความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2563 มีดังนี้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) ประจ�าปี 2563 (บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการ

ค่าตอบแทน 
รายเดือน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์(1) 2,280,000 30,000   2,310,000
2.  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ(2) - 30,000   30,000
3. นายบุญเลิศ นราไท(2) - 30,000   30,000
4. นายประยูร รัตนไชยานนท์ 228,000 30,000   258,000
5. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง(2) - 30,000   30,000
6. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ(3) 168,000 20,000 252,000 10,000 450,000
7. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ(4) 228,000 25,000 245,000 20,000 518,000
8. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ 228,000 30,000 228,000 15,000 501,000
9. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล(5) 34,000 - 34,000 - 68,000
  รวม 3,166,000 225,000 759,000 45,000 4,195,000

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

ชุดย่อย
ชื่อ-สกุล

หมำยเหตุ: (1) นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร ได้รับอนุมัติค่ำตอบแทนรำยเดือน 273,000 บำท จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำ

ปี 2563 แต่เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่ำตอบแทนรำยเดือน 200,000 บำท 

รวม
ค่าตอบแทน
กรรมการ
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(2) นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ, ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และนำยบุญเลิศ นรำไท เสนอที่จะไม่รับค่ำตอบแทนรำยเดือนจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

(3) นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร พ้นจำกต�ำแหน่งเนือ่งจำกถึงแก่กรรมเมือ่วนัที ่14 ตลุำคม 2563

(4) นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกำยน 2563

(5) น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำฯ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล แทน 

นำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 

ในปี 2563 ช่วงการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษทั คณะกรรมการบรษิทัเสนอลดค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนลง 30% เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรหิารก�าหนด โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท และผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้บริหารแต่ละคน โดยก�าหนดดชันชีีว้ดั (KPIs) ทีก่�าหนดทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว ตามหลกัการของ Balanced Scorecard โดยพจิารณามมุมองทีค่รอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ ด้านลกูค้า ด้านการพฒันากระบวนการ
ท�างาน และด้านการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท�าการรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปีและโบนัสของผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร สอดคล้องตามผล
การด�าเนินงาน และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร 
รายที่ 4 ทุกราย ในรูปตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือน และสวัสดิการ* 6 9,457,825 6 10,060,883

ประเภทของค่าตอบแทน
จ�านวนราย     จ�านวนเงิน (บาท/ปี)

* สวสัดิกำร รวมถงึเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเล้ียงชพีให้แก่ผูบ้ริหำร ปี 2563 จ�ำนวน 6 รำย เป็นเงิน 655,173 บำท และใน ปี 2562 จ�ำนวน 7 รำย  
 เป็นเงิน 385,623 บำท
หมำยเหตุ: ในปี 2563 และ ปี 2562 ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำร ไม่ได้รับโบนัส

 สวัสดิกำรอื่น: ผู ้บริหำรจะได้เช่นเดียวกับพนักงำน เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรประกันสุขภำพหมู่ กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี  

 ค่ำประกันวิชำชีพ ค่ำอบรม เป็นต้น

บคุลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 67 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจ�า จ�านวน 

67 คน และพนักงานชั่วคราว - คน ดังนี้

ฝ่าย รวม (คน)พนักงานชั่วคราว (คน)

ปี 2562

พนักงานประจ�า (คน)

ปี 2563

จ�านวนราย     จ�านวนเงิน (บาท/ปี)

ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน 6 - 6
ฝ่ายงานแสดงสินค้าและสื่อไอที 8 - 8
ฝ่ายครีเอทีฟ 10 - 10
ฝ่ายผลิตสื่อและคอนเทนต์ 6 - 6
ฝ่ายบริการดิจิทัล 25 - 25
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 - 2
ฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารงานบุคคล  10 - 10
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้ก�าหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่ก�าหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard 
โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนากระบวนการท�างาน และด้านการเรียนรู้พัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ให้พนักงานแต่ละท่านสอดคล้องกับต�าแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารแต่ละส่วนงาน 
จะท�าการประเมิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลท�าการรวบรวมผลการประเมิน จัดกลุ่มพนักงาน ส่งให้ผู้บริหาร พิจารณาและ
ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ  นอกเหนือ
จากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เช่น ค่าประกันสุขภาพหมู่ ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ค่าประกันวิชาชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร ในรูปตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเดือน และสวัสดิการ* 67 30,818,760 69 36,049,312

ประเภทของค่าตอบแทน
 จ�านวนราย  จ�านวนเงิน(บาท/ปี)

ปี 2562

*สวัสดิกำร รวมถึงเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพให้แก่พนักงำน ในปี 2563 จ�ำนวน 49 รำย เป็นเงิน 459,687 บำท และในปี 

2562 จ�ำนวน 43 รำย เป็นเงิน 857,981 บำท 

  

ในปี 2563 ช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยของบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรและ
พนักงำนทุกท่ำนได้เสนอลดเงินเดือนลงตำมสัดส่วนรำยได้ เป็นระยะเวลำ 2 เดือน

                                                                                                                                                   
นโยบายการพฒันาบคุลากร

บริษัทให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ 
ความช�านาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ 
พัฒนาความรู้ความช�านาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละ
สายงานท�าหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้ความรูเ้พิม่เติมแก่พนกังานอยูเ่ป็นประจ�า บรษิทัพจิารณาจดัส่งพนกังานและผูบ้รหิารในสายงานต่าง ๆ 
เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมี 
นโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการ
ด�าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานอบรมออนไลน์ผ่านระบบ 
Wisimo โดยถือเป็น KPIs ในการประเมินพนักงานประจ�าปี จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อ โดยจัดให้มีการอบรมทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ SEO และการ
บริหารทีมงาน การปรับตัวขององค์กรและทีมงานในยุคดิจิทัล บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนา 
ทั้งภายในและภายนอกส�านักงาน โดยเฉลี่ย 8.30 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

ปี 2563

 จ�านวนราย  จ�านวนเงิน(บาท/ปี)
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บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน มีสิทธิ 

ในความเป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้น 
ในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
อย่างครบถ้วน เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็สทิธใินการเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สิทธิในการเสนอชื่อบุคคล
เพือ่เข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิทัสทิธใินการลงคะแนนเสยีง
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู ้สอบบัญชี การพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูส้อบบญัช ีการพจิารณาส่วนแบ่งในผลก�าไร 
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการ
ด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอ เพียงพอ รวดเร็ว 
ครบถ้วนและทนัเวลา เข้าถงึได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้
มีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

บริษัทก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง  
โดยในปี 2563 ก�ำหนดจัดเมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563 ซึ่งกำรประชุม
ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลำท่ีค�ำนึงถึงควำมสะดวก 
ของผู ้ถือหุ ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันที่จะเข้ำประชุม โดยเลือก 
สถำนที่ประชุมที่สะดวกในกำรเดินทำง มีสถำนที่จอดรถเพียงพอ  
รถโดยสำรสำธำรณะผ่ำน และมมีำตรกำรรองรบักำรแพร่ระบำดตำม
กฎหมำยก�ำหนด

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ  
รวมทัง้กำรเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ำรบักำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบรษิทั 
ส�ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2563 ในระหว่ำงวนัที ่1-31 
ธันวำคม 2562 และวันที่ 13 พฤษภำคม-12 มิถุนำยน 2563 ทั้งนี้  
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระกำรประชุม 
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร เป็นกำร 
ล่วงหน้ำ

บรษัิทจดัส่งหนังสอืเชญิประชมุทีม่รีำยละเอยีดข้อมลูวำระกำร
ประชุมทั้งหมดทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนท่ี 
วันเวลำ วำระ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงสำเหตุและ
ควำมเป็นมำของเรือ่งทีต้่องตดัสินใจ โดยระบถุงึข้อเทจ็จรงิและเหตผุล 
รำยละเอียดของเนื้อหำแต่ละวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด และ
รำยชือ่ของกรรมกำรอสิระ พร้อมทัง้ค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉนัทะ เพือ่
ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน
ได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 
21 วัน และในเวลำเดียวกันได้มีกำรเผยแพร่เอกสำรดังกล่ำวผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.aripplc.com ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ ้น และท�ำกำรลงประกำศโฆษณำ 
รำยละเอียดกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำป ี 2563 ผ ่ำน
หนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม

ในวันประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น บริษัทได้น�ำระบบบำร์โค้ด  
(Barcode) มำใช้ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้
ขัน้ตอนกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจ
สอบเอกสำรผู้ถอืหุน้แต่ละรำยทีเ่ข้ำร่วมประชมุ รวมทัง้กำรลงทะเบยีน 
โดยจะต้องไม่เสียเวลำนำนเกินกว่ำ 20 นำที/รำย หรือต่อ 1 ใบ 

การกำากับดูแลกิจการ
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มอบฉันทะ และได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรมอบ
ฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้น จัดท�ำบัตร 
ลงคะแนนเสียงให้ผูถ้อืหุน้และผูม้อบฉนัทะทีม่ำประชุม และจดัเกบ็ไว้
เป็นหลักฐำนเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อย เมื่อเริ่มประชุม เลขำนุกำร
บริษัทได้มีกำรประกำศแจ้งจ�ำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้ำร่วมประชมุแทน โดยแยกรำยกำรกนั
อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนให ้
ผู้ถือหุ้นทรำบ โดยสิทธิกำรออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในระหว่ำง
ประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมและบันทึกค�ำถำมค�ำตอบไว ้
ในแต่ละวำระของทกุวำระทีเ่สนอในหนงัสอืเชญิประชมุ และเพ่ือควำม
โปร่งใสตำมนโยบำยกำรก�ำกับกำรดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัทได้เชิญ 
ที่ปรึกษำกฎหมำย นำงสำวกิติญำ พักษำหำร เป็นตัวแทนเข้ำร่วมเป็น
กรรมกำรตรวจนับคะแนนด้วย ส�ำหรับผลกำรประชุม บริษัทได้แจ้ง
มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 โดยระบุผลกำรออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวำระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” 
“ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ“บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบ
จดหมำยข่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน 
ภำยหลังจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และท�ำกำรเผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน 
และจัดส่งให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ พร้อมท้ังได้เผยแพร่รำยงำนกำร
ประชมุบนเวบ็ไซต์ของบริษทัภำยใน 14 วัน หลงัวนัประชุม และบรษิทั
ได้มีกำรบันทึกสื่อวีดิทัศน์ในกำรประชุม

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ในปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ตนมี 
สทิธกิารลงเสยีงลงคะแนน 1 หุน้สามญัต่อ 1 เสยีง สทิธกิารมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนตน 

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นปี 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1-31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 13 
พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2563 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ตามนโยบายบริษัท โดยบริษัทเปิดเผยหลักเกณฑ์และข้ันตอน 
บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. บรษัิทเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมข้อมลูประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผ่าน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันประชุม 21 วัน 

4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ท�าการ
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม  
โดยชี้แจงวิธีการเอกสารและหลักฐานในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัท
เสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประกอบ  
วิศิษฐ์กิจการ และนอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ 

5. ในการด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา 

6. บริษัทจัดให้มีมาตรการการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
และแจ้งให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีทราบข้อมลูภายในทราบ 
รวมทัง้การห้ามซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัในช่วงเวลา 1 เดอืน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

7. บริษัทจัดท�ารายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ
กรรมการและผูบ้รหิารอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และได้น�าเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
บริษัทไม่เคยได้รับการตักเตือนในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก
เลขานุการบริษัท

8. เมือ่มกีารเปลีย่นหรอืเข้ารบัต�าแหน่งใหม่ใด ๆ  ของกรรมการ
บรษิทั จะน�าเสนอข้อมลูการเปลีย่นแปลงให้ ก.ล.ต. ทราบเพือ่ให้ข้อมลู
กรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

9. บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับบริษัท 
ทีไ่ม่ใช่บรษัิทย่อย โครงสร้างการถอืหุน้ไม่มีการถอืหุน้ไขว้ในกลุ่มบรษิทั 
และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทคืน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ 

ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน
และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความม่ังค่ัง สร้างงานและสร้างกิจการ
ให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียได้รบัการคุ้มครอง และปฏิบตัด้ิวยด ีค�านงึถงึการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 
สิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ : บรษิทัมุง่มัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุ้น
ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น 
โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผล
ตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทได้ผลคะแนนคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 100/100 และผลส�ำรวจโครงกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ที่ 90%

• พนักงาน : บริษัทตระหนัก และถือว่าความปลอดภัย  
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นส่วนหนึ่งของความ
ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับความ
ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�างาน และ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัย
ส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น 
ธรรมบนหลักสิทธมินษุยชน รวมถงึก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดต่อหลักการ 
ดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
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การท�างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คณุธรรม และการใช้ทรพัยากรบคุคลให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษัิท 
รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัท 
จัดให้พนักงานได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพ 
ทีพ่นกังานได้ปฏบิตังิานอยู ่เพือ่ให้พนกังานได้มคีวามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และทัศนคตทิีด่ต่ีอการปฏบัิตงิาน โดยหลกัสตูรนัน้ ๆ  สอดคล้อง
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเก่ียวข้องเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 
ของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้บริษัทได้ด�าเนินการจัดให้
พนกังานได้รบัฝึกอบรมในแต่ละปี ทัง้การจดัอบรมภายในบรษิทั และ
การส่งพนกังานไปอบรมภายนอกบรษิทั ครบตามสัดส่วนหรอืมากกว่า
ร้อยละ 50 ของลกูจ้างเฉลีย่ในระหว่างปี อกีทัง้มข้ีอบงัคบัเกีย่วกบัการ
ท�างานที่ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
และบริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  

ในปี 2563 บริษัทท�ำกำรปรับปรุงแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึง
สิทธิต่ำง ๆ และผลประโยชน์เก่ียวกับกำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรมอย่ำง
สม�่ำเสมอ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
ทุกระดับตำมระบบดัชนีช้ีวัด KPIs ท่ีก�ำหนดท้ังในระยะสั้นและ 
ระยะยำว ตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard จัดอบรมพัฒนำ
ให้ควำมรู้พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

• ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความ
มัน่ใจให้กบัลกูค้าทีจ่ะได้รับผลติภณัฑ์และบรกิารทีด่มีคีณุภาพในราคา 
ทีเ่หมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพันธภาพทีด่ ีโดยมุ่งมัน่ยกระดับมาตรฐาน
สนิค้า/บรกิารให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจริงจัง รวมถงึเปิดเผยข่าวสาร
ข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้า/บรกิารอย่างครบถ้วน ไม่เปิดเผยข้อมลูของลูกค้า
โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าก่อนเว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยตาม
บทบังคับของกฎหมาย และไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และ
ให้ค�าแนะน�า ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จำกลูกค้ำ บริษัท
ได้จดัให้มกีำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำทีเ่ข้ำชมงำนแสดงสนิค้ำ
ไอที “คอมมำร์ต” โดยลูกค้ำส่วนใหญ่พึงพอใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำ
ได้ทุกแบรนด์ มีโปรโมชันของแถม และสำมำรถซื้อของกลับไปได้เลย

• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้า
ใด ๆ ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการซ้ือสินค้าท่ีคู่ค้าละเมิดสิทธิ
มนษุยชน หรือละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่น�าผลงานหรอืข้อมลูอนั
เป็นสิทธิของบุคคลภายนอก น�ามาใช้ประโยชน์ภายในบริษัทจะต้อง
ตรวจสอบให้มัน่ใจว่า จะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อืน่ มกีาร
ค�านึงถึงความเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
กับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าท�าอย่างยุติธรรมโดยมีนโยบายการคัดเลือก
คูค้่าทีถ่อืปฏิบตัอิย่างชดัเจน ทัง้นี ้บรษิทัถอืว่าคูค้่าเป็นปัจจยัส�าคัญใน
การร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า  

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี บริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี 
หลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่เจ้าหน้ี โดยบริษัท 
ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ในปี 2563 บริษัทจัดซื้อสินค้ำและบริกำรตำมระเบียบกำร 
จัดซ้ือจัดจ้ำง โดยจัดให้มีกำรเปรียบเทียบรำคำเพื่อให้เกิดควำม 
เท่ำเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ผูกขำดกับรำยใดรำยหนึ่ง 
และฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท�ำกำรตรวจสอบระบบกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงเป็นประจ�ำทุกปี ไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นสำระส�ำคัญอันเป็น
เหตุให้เชื่อได้ว่ำระบบกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรควบคุมภำยใน 
ของบริษัท ขำดประสิทธิภำพ และบริษัทไม่เคยมีข้อพิพำทหรือ
จดหมำยร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ของบริษัท

• คูแ่ข่ง : บรษิทัสนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัอย่าง
เสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือก�าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของ
บรษิทัเท่านัน้ และไม่มนีโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วธิกีาร
ใด ๆ  ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขดัต่อจริยธรรม 

ในปี 2563 บริษัทยึดหลักควำมเสมอภำค และไม่เคยมีข้อ
พิพำทหรือจดหมำยร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

• สาธารณชนและสังคม : บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน
ให้พนักงานร่วมงานจิตอาสาในงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม 

ในป ี2563 บริษัทและพนักงำนร่วมงำนจิตอำสำ งำนประกวด
ภำพวำด “กำร์ดนี้เพ่ือน้อง” ในกำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส  
เด็กพิกำร ในกำรแข่งขันวำดภำพ ระบำยสี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ
ร่วมกิจกรรมวิ่งกำรกุศลกับคู่ค้ำ 

• ด้านสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชวีอนามัย : บรษัิท
เชื่อมั่นว่าความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นความ 
รับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงก�าหนดนโยบายที่จะให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

ในปี 2563 บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลเรื่องควำม
ปลอดภัยและสุขอนำมัย โดยจัดอบรมให้ควำมรู ้ในกำรให้ควำม 
ช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย  
แผ่นดินไหว และกำรปฏิบัติตนในกรณีเกิดโรคระบำด เพื่อสุขภำพ
อนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรพ่นยำฆ่ำเชื้อโรค และก�ำจัดสัตว์ 
ที่เป็นพำหะน�ำโรค และบริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือกำรหยุดงำนจำกกำร
เจ็บป่วยในกำรท�ำงำน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดงำนแสดงสินค้ำที่ช่วยลดโลกร้อน
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรรณรงค์ให้ผู ้เข้ำร่วมงำนเดินทำงมำ 
โดยรถไฟฟ้ำ หรอืรถสำธำรณะเพือ่ลดกำรใช้พลงังำนจำกกำรเดนิทำง 
และใช้เทคโนโลยีในกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ QR Code เพื่อช่วย 
ลดปริมำณกระดำษจำกกำรลงทะเบียน งดใช้กล่องโฟม ซึ่งถือเป็น 
กำรช่วยลดโลกร้อน และภำวะเรือนกระจก และรณรงค์ให้คู่ค้ำใช้ 
e-Brochure เพือ่ช่วยลดปรมิำณกระดำษจำกกำรพมิพ์ใบปลวิโฆษณำ 
โดยคู่ค้ำสำมำรถส่ง e-Brochure ให้บริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ลูกค้ำผ่ำน
ช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษัทฟรี จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ Recycle 
และจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งไปหน่วยงำนที่รับก�ำจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยถูกวิธี



48 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่งใสทัว่ถงึ และทนัเวลา อาทเิป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายการระหว่างกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยผ่านช่องทางและ 
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมถงึผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั รายงานประจ�าปี (56-2) แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปี (56-1) อกีทัง้อเีมลในการตดิต่อกบัผูร้บัผดิชอบ 
ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับนักลงทุน tarip@arip.co.th รวมท้ังเปิด
เผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บริษัทได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีคณะ
กรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์
ของบริษัท 

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี โดยบรษัิทจดัส่ง
รายงานทางการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด และไม่มีรายการที่ท�าให้ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเงื่อนไข หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่อ 
งบการเงิน 

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการอิสระ บทบาท
และหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบค่าตอบแทน 
จ�านวนครั้งของการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา และประวัติคณะกรรมการไว้ใน
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี

5. บริษัทจัดให้มีผู ้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศ 
และสือ่สารกับผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ รวม
ถึงมีการพบปะให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม 

6. บรษิทัได้มีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูการเงนิ เช่น ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัช ีและของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะทีถ่อืหลกัทรพัย์ 
ในบรษิทั รวมถงึรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสยีในทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัท 
และสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งปีน�าเสนอในรายงานประจ�าปี

7. บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
เปิดเผยการถอืหุน้ของกรรมการและผู้บรหิารให้ทราบการถอืหุ้นอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการมีความเข้าใจเร่ืองโครงสร้างความสัมพันธ์
ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่ออ�านาจการควบคุมหรือการบริหาร
จัดการของบริษัท 

8. บริษทัมกีารจ้างผูส้อบบญัชีทีม่คีวามเป็นอสิระและมคีณุสมบตั ิ
ทีไ่ด้รบัการยอมรบัเป็นผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวเป็นผูส้อบ
บญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต. รวมถงึเปิดเผยค่าสอบ 
บัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี 

ในปี 2563 บริษัทมีกำรเผยแพร่ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและ 
ข้อมูลที่มิใช่กำรเงินอย่ำงโปร่งใส และภำยในเวลำตำมข้อก�ำหนด 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ทั้งช่องทำง 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  
http://www.aripplc.com และได้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำนของ 
ผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ�ำปี รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลกำรจ่ำย 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ 
และจ�ำนวนเงินค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ�ำปี และแบบ 56-1

บริษัทได้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ส�ำนักงำน  
อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2563 ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทที่
จะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดของควำมเป็นอิสระ บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนจำก
กำรสอบบัญชี จ�ำนวนเงินรวม 1,200,000 บำท ไม่มีค่ำบริกำรอ่ืน 
บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย  

กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ได้ม ี
กำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำมรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย รำยงำน 
กำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบริษทัให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรรบัทรำบ 
ทุกไตรมำส 

ในปี 2563 ดร.ววิสัน เตยีว ยอง เพง็ กรรมกำรบรษิทั ได้ท�ำกำร
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้มีกำรแจ้งจะขำยล่วงหน้ำต่อ
เลขำนุกำรบริษัทเป็นเวลำ 2 วัน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามหลากหลายท้ังทาง

ด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท เพศ อายุ และมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 
1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผู ้ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวม 
ขององค์กร ตลอดจนมบีทบาทส�าคัญในการก�ากบัดแูล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวนต้องไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น
จ�านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ เป ็นฝ่ายบริหารจ�านวน 
2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 และกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหารจ�านวน 
6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ซ่ึงรวมกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 37.5 มากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 
4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล เพื่อท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานเฉพาะ
เร่ืองต่าง ๆ ที่ส�าคัญ และช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  
(รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดการ)
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวน 1 ใน 3 
ของกรรมการทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุ ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดน้ันจะเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่
ออกจากต�าแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกได้

กรรมการตรวจสอบ: วาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลา 
ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ พร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันท�าการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: วาระด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาฯ พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งต้ังเข้ามาใหม่ได้ กรณีกรรมการประสงค์จะลาออก
ก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน 

กรรมการบรรษัทภิบาล: วาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการจ�านวนหนึง่
ของบริษัท และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุเิพือ่เสนอให้คณะกรรมการพจิารณา
แต่งต้ังเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ท้ังนี้ กรรมการที่ 

ครบก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง กรณีกรรมการประสงค์จะลาออก 
ก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

กรณีต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยว่างลงเพราะ 
เหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ 
เสนอบุคคลที่ มีความเหมาะสมและมี คุณสมบัติครบถ ้วนให ้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ารับต�าแหน่งท่ีว่างลง 
โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในต�าแหน่งได้ เพียงเท่าวาระท่ี 
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่าน้ัน กรณีกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงจะต้องสรรหากรรมการทดแทนภายใน 90 วัน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการด�ารงต�าแหน่งของผู ้จัดการใหญ่ (Chief Executive  
Officer) บริษัทก�าหนดให้ไม่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ 1 ม.ค. 2563

การเปลี่ยนแปลง

(+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง

จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ 31 ธ.ค. 2563
 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 780,000 - - 780,000

 2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 206,338,000 - - 206,338,000

 3. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่ 600 - - 600

 4. นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ 1,064,400 - - 1,064,400

 5. ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 375,000 - (375,000) -

 6. น.อ.พญ.อิศรญา สุขเจรญิ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  950,000 - - 950,000

   กรรมการสรรหาฯ/

   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 7. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  - - - -

   ประธานกรรมการสรรหาฯ/

   กรรมการบรรษัทภิบาล 

 8. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญุกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  - - - -

   กรรมการสรรหาฯ/กรรมการบรรษัทภิบาล

 9. น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร/ 394,800 - - 394,800

   ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 10. นายพรชัย จันทรศุภแสง กรรมการบริหาร/ 25,000 - - 25,000

   ผอ. ฝ่ายสื่อไอทีและการจัดงาน

 11. นายธนิต แกล้วเดชศรี กรรมการบริหาร/ผอ. ฝ่ายสื่อธุรกิจ - - - -

 12. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ กรรมการบริหาร/ผช.ผอ. ฝ่ายสื่อธุรกิจ - - - -

 13. น.ส.นงลักษณ์ งามข�า ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 200 - - 200
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร 
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ ซึ่งกรรมการ 
ทกุท่านได้เข้ารบัการอบรมหลักสูตรพืน้ฐานการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการ 
(รายละเอยีดในประวตักิรรมการหน้า 14-21)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่านจะได้รบัทราบข้อมลู

ของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เพยีงพอก่อนปฏิบตัหิน้าท่ี

ในปี 2563 บรษิทัมกีรรมกำรเข้ำใหม่ 1 ท่ำน คณะกรรมกำรจดัให้ 
มกีำรปฐมนเิทศกรรมกำร โดยให้ประธำนกรรมกำรบรหิำรผู้จดักำรใหญ่  
และผูบ้รหิำรแต่ละส่วนงำนเข้ำมำชีแ้จง เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกิจ 
และกำรด�ำเนนิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ของบรษิทักฎระเบยีบ ข้อบงัคบัและนโยบำย 
ทีส่�ำคญั เช่น จรยิธรรมธรุกจิ นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร นโยบำย 
กำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชันคู่มอืกรรมกำรและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง
กบักฎหมำย เพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ�าทุกปี โดยเลขานกุาร
บรษิทัจะจดัส่งแบบฟอร์มการประเมนิทีป่ระกอบไปด้วยหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิด้านต่าง ๆ ดงันี ้โครงสร้าง คณุสมบติั บทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ การเข้าร่วมประชมุ และการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
ความสมัพันธ์กบัฝ่ายบริหาร การพฒันาตนเอง และการพฒันาผูบ้รหิาร
ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมแบบประเมนิเพือ่สรปุผลการ
ประเมิน รวมถงึข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือ่น�ามาใช้ในการปรบัปรงุการ
ท�างาน เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุดในการด�าเนนิกจิการของบริษทั

ในป ี  2563 บริษัทได ้จัดท�ำแบบประเมินตนเองของ 
คณะกรรมกำรรำยคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยแบบรำยคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล และแบบประเมินผลงำนของผู้จัดกำร
ใหญ่ให้แก่กรรมกำรทุกท่ำน และท�ำกำรสรุปผลกำรประเมินทั้งหมด 
รวมถงึข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  ทีไ่ด้รบัจำกกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
ของคณะกรรมกำร น�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกำร
ท�ำงำนของคณะกรรมกำร และ/หรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทต่อไป 

โดยผลกำรประเมินปี 2563 ของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดอยู่ในระดับ “ดีมำกถึงดีเย่ียม” 
ผลประเมนิกรรมกำร กรรมกำรชดุย่อย และผูจ้ดักำรใหญ่ อยูใ่นระดบั 
“ดีมำกถึงดีเยี่ยม”

ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่อบรมปี 2563

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าอบรมในปี 2563 

ต�าแหน่ง

 1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ/ผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร - กิจกรรม mai FANZI CLUB 2020
 2. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ - Strengthening Good Corporate 
   กรรมการสรรหาฯ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  Governance by Audit Committee
     and Independent Director: 
     Experiences from Fraud Cases
 3. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ - Leaders of Learning in Digital Age
   ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการบรรษัทภิบาล 
 4. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ - Director Accreditation Program (DAP)
   กรรมการสรรหาฯ/กรรมการบรรษัทภิบาล  รุ่น 178/2020 
 5. น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์  กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี - CFO 2021
    - TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร
     และผลกระทบของมาตราการผ่อนปรน
     Covid-19 (มุมมองของการวิเคราะห์)
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญชัย บุณยสุรกุล 

เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีหน้าที่และความ 
รับผดิชอบหลกั ดงันี้

 1. ให้ข้อแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ 
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ  
ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม

 3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ
การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ

 4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี

 5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะ
กรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
และที่ประชุมคณะกรรมการ

 6. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�าปี 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

 7. ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายก�าหนด

 8. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการ 
หรือผู้บริหาร

 9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 
ตามระเบียบและข้อก�าหนด

 10. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้นเพือ่ให้ได้รบัทราบสทิธต่ิาง ๆ 
ของผูถ้อืหุ้น ข่าวสารของบรษิทั และเป็นส่ือกลางระหว่างผู้ถอืหุ้นกับ
คณะกรรมการและผู้บริหาร

 11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
 12. จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
 13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

แผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของ 

ผูบ้รหิารสงูสดุ (ผูจ้ดัการใหญ่) ของบรษิทั เพือ่ให้ผู้ลงทนุ องค์กร ตลอด
จนพนกังานวางใจได้ว่า การด�าเนนิงานของบรษัิทจะได้รบัการสานต่อ 
อย่างทันท่วงทีหากต�าแหน่งส�าคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมาย 
ให้ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคลเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
แผนการสบืทอดต�าแหน่งและให้มกีารทบทวนแผนเป็นประจ�าทุกปี

การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม
ในปี 2563 บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการ

ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานส่วนนี้

บริษัทก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลได้มกีำรทบทวนและ
ปรบัปรงุให้สอดคล้องเหมำะกับกบัหลกัเกณฑ์ Asean CG Scorecard 
เพื่อน�ำมำปฏิบัติและปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริษัทได้ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร เมื่อวันที่ 
10 พ.ย. 2563 และยงัมบีำงส่วนทีบ่รษิทัได้เลอืกใช้แตกต่ำง หรอืยงัไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำร/แนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย ์
มีดังนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการบริษัทควรก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการ

แต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท

3. คณะกรรมการควรก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

ประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันของบริษัท ข้อบังคับข้อ 27 กรรมการผู้มีอ�านาจลง

นามผูกพัน ยกเว้นกรรมการอิสระอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา

คุณสมบัติในด้านอ่ืน ๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ประธาน

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระ และ

สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีเวลาอย่างเพียงพอ

ส�าหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเช่ือม่ันว่ากรรมการอิสระเป็นผู้มีความ

รู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค�าชี้แจง
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  

โดยไม่ยนิยอมรับการทจุรติและคอร์รัปชนัใด ๆ ท้ังสิน้ ทัง้นี ้ได้ก�าหนด
ให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน 
ปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชนั โดยให้ความส�าคญั
กบัความโปร่งใส และค�านงึถงึความซ่ือสตัย์สุจรติในการตดิต่อท�าธรุกรรม 
เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม 
และขดัแย้งต่อหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีรวมทัง้ต่อต้านการให้หรอืการ
รบัสนิบนต่าง ๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิ
ของบรษิทัและมกีารก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัแก่ผูท้ีก่ระท�าความผิด
ดงักล่าว 

นโยบายการประเมินความเสี่ยง 
บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ประเมินความเส่ียง 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยประเมนิความเสีย่งการทจุรติคอร์รปัชนัออกจาก
ความเสีย่งด้านอืน่ ๆ และรายงานความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการประเมินความเส่ียง  
และคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ก�าหนดแผนการเข้าตรวจสอบระบบการท�างาน โดยเฉพาะระบบการ 
จดัซือ้จดัจ้าง ระบบการรบั-จ่ายเงนิทีต้่องตรวจเป็นประจ�าทกุปีอย่าง
สม�า่เสมอ เพ่ือติดตาม ประเมนิผลปฏบัิตงิานและการควบคุมภายในให้
เกดิประสทิธผิลตามระบบการบรหิารความเส่ียงของบริษทั

ในปี 2563 บรษัิทได้จดัอบรมให้ควำมรูแ้ก่พนกังำนทกุคนและ
จัดปฐมนิเทศอบรมพนักงำนใหม่ทุกเดือน เพื่อรับทรำบระเบียบ 
ข้อบังคับ จริยธรรม นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ 
กำรท�ำงำน ระเบยีบกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ของบรษัิท 
พร้อมแนวทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรยีน 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(Whistle Blowing Policy) 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสีย 
มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฏระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ  
โดยประธานกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียน 
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกิจของบริษทั โดยมขีัน้ตอน
การด�าเนนิการ ดงันี้

1. การแจ้งเบาะแส
 บรษิทัจดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนใน

กรณทีีส่งสัยว่าจะมกีารท�าผิดกฎหมายหรอืพฤตกิรรมทีส่่อถงึการทจุรติ
หรอืกระท�าผดิจรยิธรรมธรุกจิผ่านช่องทาง ดังนี้

1.1 ทางไปรษณย์ี :
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทั เออาร์ไอพ ีจ�ากดั (มหาชน)
 99/16-20 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง
 เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400
1.2 ทาง e-mail : aripwhistleblow@arip.co.th

2. กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อร้องเรียน 

พจิารณาและสอบสวนข้อเทจ็จรงิ 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบสรปุผลการตรวจสอบข้อร้อง

เรยีนต่อผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษัิท 
และแจ้งผูร้้องเรียนตามล�าดบั

2.3 รายงานในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ  
ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ 
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด�าเนนิ
ธรุกิจของบรษัิทเกดิข้ึน

3. มาตรการคุ้มครอง 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง

เรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะ
ไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส
และผู้ให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิด
เผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย กรณีเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับ
ความคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต�าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบัติงาน  
เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผู้นั้น มีการก�าหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจ
ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย    

ในปี 2563 ไม่มกีำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิและข้อร้องเรยีน
ใด ๆ  จำกกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรือจริยธรรมธุรกิจ กำรคอร์รัปชัน 
หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทจุรติหรอืประพฤตมิิชอบของบคุลำกร
ในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
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บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
2. ประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม ซือ่สตัย์สจุรติ ไม่ด�าเนนิการ

ใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
3. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน  

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
4. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่

ปลอดภัยส�าหรบัผู้บรโิภค และการให้บรกิารทีด่มีคุีณภาพ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

5. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนให้มีการด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อสาธารณประโยชน์

6. รกัษาส่ิงแวดล้อม ลดการใช้ทรพัยากรอย่างส้ินเปลือง เพือ่รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทัง้นี ้บริษทัมกีารสือ่สารนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้
พนักงานผ่านการส่ือสารภายในบริษัท เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการแจ้งผ่านทางอีเมล เพื่อสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินกิจกรรม โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษทัตระหนกัถงึความส�าคัญของการด�าเนนิธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการทีดี่ และยดึหลักจริยธรรมควบคู่

กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

54 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)



55ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ด�าเนินงานตามนโยบายการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 

สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงความ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กติกาการแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม  

ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ  และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการน�าผล
งานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะน�ามา
ใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้พนักงานปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยจัดท�านโยบาย “ก�าหนดหลักเกณฑ์
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของบริษัท” ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพ  
 สิทธิมนุษยชน 

บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และ 
มีระเบียบการบริหารงานบุคคลท่ีส่งเสริมสิทธิและสนับสนุนการพัฒนา 
เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ บริษัทส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน 
บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมาย 
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โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เช่น
- การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตามต�าแหน่งหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้และ

ศักยภาพของพนักงาน และน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�างาน
-  จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี และให้สทิธพินกังานน�าบคุคลในครอบครวัเข้ารบัการตรวจสขุภาพในราคาพเิศษ 

(อัตราเท่ากับบริษัทจ่ายให้พนักงาน)
- จัดประชุมประจ�าปีให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน เพื่อช้ีแจงนโยบายและทิศทางของ

บริษัท
- มอบของที่ระลึกตามอายุงานให้กับพนักงานที่ท�างานครบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม (ประกอบด้วย ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และ

สุขภาพ) กองทุนประกันสังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานศพ ค่าของเยี่ยมไข้  
เยี่ยมคลอด และโบนัส (Performance bonus) เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ หรือท�าความดีเพื่อสังคมตามโอกาส
- ส่งเสรมิความปลอดภยัในการท�างาน จดัให้มกีารซ้อมหนไีฟและดับเพลงิเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่งทกุปี รวมทัง้การ

จัดสถานที่ท�างาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอ 
- ส่งเสริมความสามัคคี เช่น จัดให้พนักงานมีกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และให้พนักงานทุกแผนกร่วม

กันท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และรู้จักเพื่อนร่วมงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความส�าคัญต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท เช่น นิตยสารของบริษัท นอกจากบทความที่ดีแล้ว 

บริษัทยังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค โดยการใช้หมึก Soy Ink ในการตีพิมพ์เท่านั้น ส�าหรับงานบริการ 
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมกัน ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และ 

ในการจัดอบรมการซ้อมหนีไฟประจ�าปี บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบข้างผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอบรม จัดให้มี
สถานที่เก็บขยะมิดชิด ท�าความสะอาดอยู่เสมอ มิให้มีกลิ่นรบกวน หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพื่อชุมชนน่าอยู่ ปราศจาก
มลพิษ
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6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม เราสามารถร่วมเป็นหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมโลก โดยเริ่ม

ท่ีตัวเราเอง ครอบครัว บริษัท และสังคมโดยรอบ จึงได้รณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทผ่านทางอีเมล บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และที่ประชุมรวม ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญและแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

6.1 ด้านทรพัยากรพลงังาน ลดการใช้ทรพัยากรอย่างสิน้เปลอืง เช่น ใช้เครือ่งปรบัอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5 เปลีย่น
ใช้หลอดไฟฟ้า LED ทั้งในและนอกอาคาร รณรงค์ลดการใช้ลิฟท์ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้

6.2 การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R
- Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) เช่น การแก้ไขบนหน้าจอไม่ใช่บนกระดาษ การใช้อีเมลรับ-ส่งข้อมูล Soft file 

ท้ังในและนอกบริษัท หมุนเวียนเอกสารแทนการท�าส�าเนาเฉพาะส�าหรับทุกคน เมื่อต้องพิมพ์งานให้ท�าส�าเนาทั้งสองด้าน 
รณรงค์และสนับสนุนการใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกทั้งในบริษัทและชีวิตประจ�าวัน

- Reuse น�ากลับมาใช้ซ�้า โดยการน�าวัสดุสิ้นเปลืองมาใช้ซ�้า เช่น กระดาษใช้สองหน้า หรือน�ามาท�าเป็นกระดาษ
โน้ต ถ่านไฟฉายใช้แบบชาร์จได้ 

- Recycle น�ากลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ 
หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ เช่น กระดาษที่ใช้สองหน้า ขวดแก้วพลาสติก โลหะ

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น
- สนบัสนนุโครงการการ์ดนีเ้พือ่น้องของมลูนธิสิร้างเสรมิไทย ซึง่เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ทีม่คีวามบกพร่อง 

ทางร่างกาย และเด็กด้อยโอกาสได้ถ่ายทอดจินตนาการผ่านดินสอไม้ ปลายพู่กัน และหมึกสี ในปี 2563 นี้ เด็ก ๆ ได้แสดง
ความสามารถในการวาดภาพภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่เมืองไทย” นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครดูแล
เดก็ ๆ  ในโครงการนี ้และภาพวาดทีช่นะเลิศจะน�ามาผลติเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ เพือ่สร้างก�าลังใจให้เดก็เกิดความภาคภมิูใจ
และรู้จักคุณค่าของตนเอง

- มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านการศึกษา
- เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางในโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อระดมทุนน�าเงินบริจาคมอบให้แก่

สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้ระบบการควบคุม

ภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่
• บรษัิทได้จดัโครงสร้างขององค์กรและสายงานบงัคบับญัชา 

ให้มคีวามชดัเจนและเหมาะสม มกีารมอบอ�านาจหน้าที ่ความรบัผดิ
ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้พนกังานทกุคนทราบและตระหนกั
ถึงบทบาท อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

• บรษัิทก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานในระบบ
งานต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

• บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยก�าหนดเป็นนโยบายและระเบยีบปฏบัิตอิย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกเป็น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณของพนักงาน

• บรษัิทมข้ีอก�าหนดห้ามฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัติน
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ 
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในระเบียบข้อบังคับการท�างาน 
นอกจากนี้ยังก�าหนดนโยบาย Whistleblower รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานและ 
ผู้บริหารมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบ

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการประเมินความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ที่มี 

ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั วเิคราะห์และก�าหนดมาตรการ 
จดัการความเสีย่ง และได้มกีารสือ่สารให้พนกังานทีเ่กีย่วข้องได้ทราบ

3. กิจกรรมการควบคุม
บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เพือ่เป็นแนวทาง 

ในการปฏบิตังิาน โดยมุง่หมายให้บรรลเุป้าหมายตามทีฝ่่ายบรหิาร
ก�าหนดไว้กจิกรรมเพือ่การควบคมุจะชีใ้ห้ผูป้ฏบิตังิานเหน็ความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และ
สามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

• ด้านการเงนิการบญัช ีบรษิทัมกีารควบคุมภายในเกีย่วกบั
การเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืม
ทดรอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มีการบันทึกบัญชีครบ
ถ้วนถูกต้องและสม�่าเสมอ

• ด้านการจัดซ้ือสินค้าและบริการ บริษัทมีข้อก�าหนดและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานด้านการจดัซือ้ เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิตใินการ
จดัซือ้ ซึง่ได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผิดชอบในขัน้ตอนการปฏิบัตกิาร

การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อมุ่งให้การด�าเนิน

กจิการต่างๆ ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อให้เกิดประสทิธผิล บรษิทัจดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังทางด้านการเงินการด�าเนินงาน การปฏิบัติงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนด�าเนนิการเพือ่ให้ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมคีวามถูกต้องเช่ือถือได้ 
เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้   

58 รายงานประจำาปี 2563
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จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน เช่น อ�านาจการอนุมัติ การก�าหนดความ
ต้องการสินค้าและบริการ และการตรวจรับ

• บริษัทก�าหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) 
กับพนักงานทั้งองค์กร

• บริษัทมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และวงเงิน
อ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

• บริษัทมีการก�าหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
(Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมพร้อมกรณ ี
ระบบสารสนเทศขัดข้อง   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  

การรายงานทางการเงนิ และการด�าเนนิงาน การปฏบิตัติามนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติ มีการจัดท�าข้อมูลที่ส�าคัญต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ 
ที่จะใช้ในการตัดสินใจ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอก
องค์กร มีการสือ่สารไปยงัผูบ้รหิารและผูใ้ช้ภายในองค์กร ในรปูแบบ
ที่ช่วยให้ผู้รับสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที ่

ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน ก�ากับดูแล เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจว่าการปฏิบตังิานในด้านต่าง ๆ  และกจิกรรมทางการเงนิ
ที่ส�าคัญของบริษัทได้ด�าเนินตามแนวทางท่ีก�าหนด โดยทางหน่วย
งานตรวจสอบภายในจะมีการจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี  
รวมทัง้ด�าเนนิการตรวจสอบตามแผนงานนัน้ และเพือ่ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบได้
อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าที่รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยงำนกำร 
ตรวจสอบภำยใน และข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบของผู้ตรวจ
สอบภำยใน และมีควำมเห็นว่ำข้อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่มีนัยส�ำคัญ
และให้ผูต้รวจสอบภำยในติดตำมกำรด�ำเนนิกำรต่อข้อตรวจพบและ
ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในครั้งถัดไป

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ในสภำพปัจจุบันบริษัท
มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมนิ
กำรควบคุมภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ แต่เพื่อให้กำรควบคุมภำยในมีควำมสมบูรณ์
มำกยิ่งขึ้น บริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนกำรสรรหำผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) ทีส่�ำคญั อกีทัง้บรษิทัมรีะบบกำร
ควบคุมภำยในส�ำหรับเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ ่
กรรมกำร ผู ้บริหำร หรือผู ้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำง 
เพยีงพอแล้ว รวมทัง้มรีะบบกำรตดิตำมควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิงำน
ที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำร
หรือพนักงำนน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็นอย่างยิ่ง จึงมีการก�าหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บรษิทัน�าความลับ และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอื
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรือ
อาจมผีลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบรษิทั 
ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�าการซ้ือ ขาย เสนอซื้อ 
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนท่ีข้อมูลนั้น 
จะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะ
กระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าการ
ดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ 
ตามมาตรการทางวินัยของบริษัทและตามที่กฎหมายก�าหนด

3. บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบถึง 
ภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ในบรษัิทของตนเอง 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ 
บทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535

4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
ของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อก�าหนดข้างต้น รวมทั้งการห้ามซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. บริษัทได้ก�าหนดการก�ากับดูแลการใช้ข ้อมูลภายใน 
เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ โดยมิให้
พนักงานแสวงหาผลประโยชน ์ให ้ตนเองและผู ้ที่ เกี่ยวข ้อง 
จากต�าแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้น�าข้อมูลภายในของบริษัท
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงาน 
ของบริษัทต่อไป

ในปี 2563 บริษัทไม่พบรำยงำนว่ำกรรมกำร ผู ้บริหำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์โดยกำรใช้
ข้อมูลภำยใน
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1. ความจ�าเป ็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันกับ
รายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่า การท�ารายการระหว่างกัน
เป็นความจ�าเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท ถือว่าเป็นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือ
ราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคล
ภายนอกอื่น 

2. ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษัทมีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน 

ของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วน
ได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว 
โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น 

รายการระหว่างกัน

60 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

เก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล 
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยจะมีการก�าหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการทางการค้าปกติ
ในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคล
ภายนอก ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู ้ให ้ความเห็นเกี่ยวกับ 
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ 
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัต ิ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ 
เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ 
จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายชือ่ของกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ลักษณะความสมัพนัธ์ ข้อมลูรายการระหว่างกนั รวมถงึนโยบายในการก�าหนด
ราคาตามประเภทของรายการค้า ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ด�าเนินการ 
ตามนโยบาย ดังนี้
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการก�าหนดมาตรการป ้องกันความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท�ารายการระหว่างกนัของบริษัท
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู ้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย 
จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดย 
คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ ค�าส่ัง หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทั รวมทัง้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบ
บัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุ 
สมผลของการท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าทั่วไป และ
มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไข
ทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีบริษัทกระท�ากับบุคคลภายนอก 
โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพือ่ความจ�าเป็นในการ
ด�าเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านราคา
ระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับราคา
ตลาด พร้อมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและ 
สอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหต ุ
สมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

ส�าหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจ 
เกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา 
สอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแสดงเหตุผลในการท�า 
รายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะเข้าท�ารายการนั้น อย่างไรก็ตาม 
รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให ้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมท้ังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการ 
เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทร่วม ตลอดจนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง ปี 2563
2563

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

2562 2561

62 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

 สินทรัพย์            

สินทรัพย์หมุนเวียน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  82.46 32.97 72.80 31.02 104.74 45.01

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  75.80 30.31 56.38 24.02 39.78 17.09

สินค้าคงเหลือ 0.10 0.04 0.17 0.07 0.23 0.10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13.85 5.54 19.46 8.29 7.27 3.12

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 172.22 68.86 148.80 63.40 152.01 65.32

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11.50 4.60 11.50 4.90 11.50 4.94

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 44.94 17.97 46.20 19.68 47.59 20.45

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.30 5.32 11.91 5.07 2.81 1.21

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 5.88 2.35 13.49 5.75 14.26 6.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.28 0.91 2.83 1.20 4.55 1.96

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77.90 31.14 85.92 36.60 80.71 34.68

รวมสินทรัพย์ 250.11 100.00 234.72 100.00 232.72 100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 28.32 11.32 18.07 7.70 15.96 6.86

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก�าหนด 

ช�าระภายใน 1 ปี 0.40 0.16 0.38 0.16 0.35 0.15

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.11 2.04 2.60 1.11 2.93 1.26

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33.83 13.53 21.05 8.97 19.23 8.27

หนี้สินไม่หมุนเวียน            

หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน

 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.32 0.13 0.71 0.30 1.09 0.47

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.64 3.05 6.15 2.62 6.91 2.97

รวมหนี้สิน 41.78 16.71 27.91 11.89 27.24 11.70

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 116.50   116.50   116.50  

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 116.50 46.58 116.50 49.63 116.50 50.06

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 83.46 33.37 83.46 35.56 83.46 35.87

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)            

- จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 11.65 4.66 11.65 4.96 11.65 5.01

- ขาดทุนสะสม (3.28) (1.31) (4.81) (2.05) (6.14) (2.64)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 208.33 83.29 206.81 88.11 205.48 88.30

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 250.11 100.00 234.72 100.00 232.72 100.00
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รายได�จากการจัดงาน สื่อและคอนเทนต� บร�การดิจ�ทัล รวมรายได�รวมรายได�รวมรายได�
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน

1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัท

2563 2562 2561 2560 2559

178162136165
225

225

132
52
39 45 46 35

36

106

34
36
54 8174

30
62

164
136

161 177

หน�วย : ล�านบาท

หน�วย : ล�านบาท

รายได�จากการจัดงาน สื่อและคอนเทนต� บร�การดิจ�ทัล รวมรายได�รวมรายได�รวมรายได�

2563 2562 2561 2560 2559

 
     

  
 

  
    

    

   รายได�จากการจัดงาน สื่อและคอนเทนต� บร�การดิจ�ทัล
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จากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2563 บริษัท 
มีรายได้รวม 224.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
60.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.60 เหตุผลหลัก 
มาจากรายได้รายได้หน่วยงานภาครัฐ โครงการพิเศษ 
(One-Off Projects) และการรับจ้างจัดงาน

จากตารางรายได้แยกตามส่วนงานจะเห็นได้ว่า ในปี 
2563 รายได้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้บริการดิจิทัล 
132.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.90 ของรายได้รวม 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
ส่งผลให้ธุรกิจการโฆษณา กิจกรรมทางการตลาด และ
การจัดงาน Event ลดลง บริษัทจึงมีการรับจ้างงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ โครงการพิเศษ (One-off Projects) 
เพื่อมาชดเชยรายได้ธุรกิจหลักที่ลดลง 

สัดส่วนรายได้จากการด�าเนินงาน ปี 2563 เมื่อ
เทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันกับปีก่อน รายได้บริการ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ในขณะที่รายได้จากการจัดงาน 
และรายได้สื่อและคอนเทนต์ลดลงร้อยละ -17 และ 
ร้อยละ -10 ตามล�าดับ

1.2 การเปรียบเทียบรายได้แยกตามส่วนงาน 

1.3 การเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ (The Common size Ratio)

1.4 การเปรียบเทียบต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2563 บริษัทมีต้นทุน 180.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 62.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.64 มาจากต้นทุนหน่วยงาน 
ภาครัฐ และการรับจ้างจัดงานให้หน่วยงานต่างๆ (One-Off Projects) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนนี้สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 มีจ�านวน 39.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน -4.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -10.90 
มาจากปีก่อนมีผลกระทบจากการตั้งส�ารองผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในปีนี้บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย
มากขึ้น พร้อมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกันลดเงินเดือนลงบางส่วน เพื่อลดภาระของบริษัทในช่วงที่เกิดผลกระทบ
ในการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

2563 2562  เพิ่มขึ้น(ลดลง)
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
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ต้นทุนขายและบริการ 180.84 82.09 118.47 72.79 62.37 52.64

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 39.46 17.91 44.29 27.21 (4.83) (10.90)

รวม 220.30 100.00 162.76 100.00 57.54 35.35
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1.5 การเปรียบเทียบก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

 

 

 
 

หน�วย : ล�านบาท
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3.56

1.33

3.40

2.16
1.85

ในปี 2563 บรษิทัมีก�าไรส�าหรบัปีหลงัหกัภาษเีงนิได้ 
คดิเป็นเงนิ 3.56 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 2.23 ล้านบาท 
บริษัทมีรายการผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิ ซ่ึงจะไม่ถูกบันทึก 
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังจ�านวน 2.04 
ล้านบาท ท�าให้บรษิทัมกี�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปี 
จ�านวน 1.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  82.46 32.97 72.80 31.02 9.66 13.27

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  75.80 30.31 56.38 24.02 19.43 34.46

สินค้าคงเหลือ 0.10 0.04 0.17 0.07 (0.06) (37.73)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13.85 5.54 19.46 8.29 (5.61) (28.84)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 172.22 68.86 148.80 63.40 23.41 15.73

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11.50 4.60 11.50 4.90 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 44.94 17.97 46.20 19.68 (1.26) (2.72)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13.30 5.32 11.91 5.07 1.39 11.69

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 5.88 2.35 13.49 5.75 (7.61) (56.42)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.28 0.91 2.83 1.20 (0.54) (19.27)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77.90 31.14 85.92 36.60 (8.02) (9.33)

รวมสินทรัพย์ 250.11 100.00 234.72 100.00 15.39 6.56

หนี้สิน            

หนี้สินหมุนเวียน            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 28.32 67.78 18.07 64.74 10.25 56.73

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน 

    ที่ถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี  0.40 0.96 0.38 1.34 0.02 6.35

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.11 12.22 2.60 9.33 2.50 96.12

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33.83 80.96 21.05 75.41 12.78 60.71

หนี้สินไม่หมุนเวียน            

หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าทางการเงิน 

     - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 0.32 0.76 0.71 2.56 (0.40) (55.82)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.64 18.28 6.15 22.03 1.49 24.22

รวมหนี้สิน 41.78 100.00 27.91 100.00 13.87 49.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 250.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.56 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 19.43 และ 9.66 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 41.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.69 มาจาก 
เจ้าหนี้การค้าจากการด�าเนินธุรกิจ 

2563 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

2563 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
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ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 116.50  116.50     

ทุนออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว 116.50 55.92 116.50 56.33 - -

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 83.46 40.06 83.46 40.36 - -

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)

 - จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 11.65 5.59 11.65 5.63 - -

 - ขาดทุนสะสม (3.28) (1.58) (4.81) (2.32) 1.52 31.68

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 208.33 100.00 206.81 100.00 1.52 0.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 208.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.74 มาจากผลประกอบการปี 2563

3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
3.1 ความสามารถในการท�าก�าไร
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อัตราส�วนกำไรขั้นต�น (%)
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ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 
19.53 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 
27.95 เหตุผลหลักเกิดจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจาก 
รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ และโครงการพิเศษ (One-Off 
Projects) ซึ่งมีต้นทุนสูง 

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.58 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.81 ถึงแม้
บริษัทจะมีก�าไรขั้นต้นลดลง แต่บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้
มีประสิทธิภาพดีขึ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน
ร่วมใจลดค่าตอบแทนลงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 
เป็นเวลา 2 เดือน 

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (%)

2563 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
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ปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(ROA) เท่ากับร้อยละ 1.84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 0.77 มาจากผลประกอบ
การของบริษัทที่ดีขึ้นจากปีก่อน

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 1.72 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่มี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.64 
มาจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นจากปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
คิดเป็น 5.09 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 7.07 เท่า แต่จากอัตราส่วนนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัท 
ยังมีสภาพคล่องและความสามารถในการช�าระหน้ีระยะสั้น 
ดีเยี่ยม 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
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ในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 62 วัน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 55 วัน เนื่องจากม ี
รายได้จากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยมากกว่าปีก่อน 
ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวมีการช�าระเงินค่อนข้างนาน ระยะเวลาช�าระ
หนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 27 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ท�าให้วงจรเงินสดปี 
2563 อยู่ที่ 35 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 27 วัน 

วงจรเงินสด (วัน) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า มากกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่มีอัตราส่วน
อยู่ที่ 0.13 เท่า อัตราส่วนน้ียังคงแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง
ของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ที่มีการพึ่งพาเงินทุนของบริษัท
เองเป็นส่วนใหญ่ 

3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการค้ารวม 

50.64 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 50.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.60 ล้านบาท และ 
24.77 ล้านบาท ตามล�าดบั เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ ท�าให้การ
จดังานของบรษัิทและลกูค้าเลือ่นมาอยูใ่นไตรมาสสดุท้าย จงึท�าให้
บริษัทมีลูกหน้ีการค้าสิ้นปีเพิ่มข้ึน โดยลูกหน้ีส่วนใหญ่ยังไม่ถึง
ก�าหนดช�าระ คิดเป็นร้อยละ 51% ของหนี้ทั้งหมด และหนี้ที่เกิน
ก�าหนดอาย ุ1-3 เดอืน คดิเป็นร้อยละ 23% ของหนีท้ัง้หมด บรษิทั
ได้มกีารส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้สิน้เป็นเงิน 0.64 ล้านบาท 

อัตราส่วนลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มากกว่า 6 เดือน
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1-3 เดือน

ยังไม่ถึง
กำาหนดชำาระ

3-6 เดือน

บริษัท มีนโยบายการให้ระยะเวลาการช�าระหนี้ (Credit Term) ดังนี้
1. การให้เครดติเทอมลกูค้าแต่ละรายจะข้ึนอยูก่บัคณุสมบตั ิ และความสามารถในการช�าระเงนิของลกูค้า โดยผ่านการพจิารณาความ 

เหมาะสมจากฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบริหาร ตามนโยบายของบริษัท
2. เครดิตเทอมที่ได้รับแยกตามประเภทลูกค้า ดังนี้
 - นิติบุคคลทั่วไป 30  วัน
 - เอเจนซี่  60-90  วัน
 - ตัวแทนจัดจ�าหน่าย 90  วัน

นโยบายการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มี 2 หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์อายุหนี้ โดยอายุหนี้ 3-6 เดือน ตั้งส�ารอง 25% อายุหนี้ 6-9 เดือน ตั้งส�ารอง 50% อายุหนี้ 9-12 เดือน ตั้งส�ารอง 75% และ

อายุหนี้ 1 ปีขึ้นไป ตั้งส�ารอง 100% 
2. เกณฑ์ข้อเท็จจริง กรณีมีข้อบ่งชี้ว่า ส�าหรับลูกค้าทั่วไปบริษัทมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้รับการช�าระหนี้ บริษัทจะต้องส�ารองหนี้สงสัย

จะสูญทันที 
การตั้งส�ารองจากทั้งเกณฑ์อายุหนี้และข้อเท็จจริง จะพิจารณาควบคู่กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยการน�าข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปี มาค�านวณ โดยจะพิจารณาตั้งส�ารองตามจ�านวนเงินที่สูงกว่า 
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สินค้าคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�านวน 0.10 ล้านบาท ประกอบด้วย วัตถุดิบ 0.07 ล้านบาท และสินค้าคง

เหลือสุทธิจ�านวน 0.03 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุน 0.66 ล้านบาท และมีส�ารองสินค้าล้าสมัย 0.62 ล้านบาท (ปีก่อนบริษัทมีต้นทุนสินค้า 0.74 
ล้านบาท และมีส�ารองสินค้าล้าสมัย 0.62 ล้านบาท) สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเก่ารอตัดบัญชี บริษัทไม่มีนโยบายผลิตหนังสือ
เล่มเพื่อจัดจ�าหน่าย

นโยบายการตัง้ส�ารองสนิค้าล้าสมยัทีเ่ป็นหนงัสอืเมือ่มกีารคนืหนงัสอื และ/หรอื มอีายเุกิน 6 เดือนในอตัราร้อยละ 100 และสนิค้า 
ที่ไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จะตั้งส�ารองสินค้าล้าสมัย ร้อยละ100 ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หมายเหตุ : งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จัดท�าตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ โดย “ดอกเบี้ยรับ” จะน�าไปแสดงใน 
 ส่วนรายได้ทางการเงิน จึงมีผลท�าให้รายได้รวม และอัตราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจัดท�าเนื้อหา การจัดท�าสื่อทางด้านไอทีและธุรกิจ การให้บริการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

การจัดงานแสดงสินค้าด้านไอที การสัมมนาทางธุรกิจ รวมถึงการรับจัดงานให้แก่ลูกค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจัยที่อาจส่งผล 
ต่อการด�าเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต ได้แก่

- ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม 
ผู้บริโภค ทั้งด้านการเข้าใจเนื้อหาข้อมูล การร่วมงานแสดงสินค้า และงานสัมมนา ดังนั้น บริษัทจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถและทักษะ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ก้าวทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะน�าไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่สามารถสร้างสรรค์สินค้า บริการ หรือรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระยะยาว

- การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจดั้งเดิมที่ด�าเนิน
กิจการมาต่อเนื่อง ซึ่งถ้าสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถด�าเนินงานต่อไปได้ แต่เม่ือความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป จนท�าให้บริษัทไม่อาจด�าเนินธุรกิจเดิมต่อไปได้ บริษัทก็จ�าเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ หรือลงทุนในธุรกิจที่เป็น
ที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบของธุรกิจ และผลการด�าเนินงาน

- ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า เนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทด้านงานแสดงสินค้าด้านไอที เกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่เป็น 
ผู้จัดจ�าหน่ายรายใหญ่ ดังนั้นถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากคู่ค้าเหล่านี้ อาจส่งผลต่อพื้นที่ที่จัดแสดงสินค้า และรายรับในการด�าเนินงาน

- เนือ่งจากรายได้หลกัของบรษิทัส่วนหนึง่มาจากการจัดงานแสดงสินค้า หากเมือ่ใดทีต้่องหยดุหรอืเล่ือนการจดังานตามมาตรการ
ของภาครัฐเพื่อระงับความจ�าเป็นบางประการ อาทิเช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้บริษัทต้องหยุด เลื่อน หรือลดขนาด 
ของการจัดงาน อันจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้

- แนวโน้มของกระแสโลกทีใ่ห้ความส�าคญักับปัญหาสิง่แวดล้อมและขยะ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการลดการใช้วสัดสุิน้เปลอืง อาท ิกระดาษ 
พลาสตกิ เป็นต้น เพือ่ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อีย่างจ�ากดั และลดมลภาวะ อาจส่งผลให้บรษิทัต้องลดการใช้วสัดุในการผลิตสินค้า 
ของบริษัท หรือเปลี่ยนไปใช้วัสดุประเภทอื่น ท�าให้มีผลต่อต้นทุนการด�าเนินงานที่สูงขึ้นได้
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในการจัดทำารายงานทางการเงิน 2563

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินประจ�าปีบัญชี 2563 ของบริษัทท่ีจัดท�าขึ้น 
มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท ป้องกัน
การทจุรติ และการด�าเนนิการทีผ่ดิปกติ รวมท้ังได้ถอืปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชทีีเ่หมาะสม และถือปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�างบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีบัญชี 2563 ของบริษัท

ดังน้ัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเช่ือมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยท�าหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ 
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และ 
ครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการก�ากับดูแล
ของบรษิทัทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนมคีวามครบถ้วนเพยีงพอและเหมาะสมของกระบวนการตดิตามการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจ�าปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส เพยีงพอ และปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 นายมนู เลียวไพโรจน์ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการ
แต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ดังนี้      
   

1. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและประธำน 

 กรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

- นอ.พญ.อิศรญำ สุขเจริญ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- น.ส.สณุย์ี มตัตญัญกุลุ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และเป็นบคุคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนบญัช ี

  และกำรเงิน 

                 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
o การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
o การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
o การพิจารณาเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วนอย่างเพียงพอ
o การพจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
o การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี  
ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทาง 
การเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดท�าอย่างถูกต้องตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับ 
ข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นท่ีเป็น 
สาระส�าคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 โดยพิจารณา 
ถึงรายการที่มีสาระส�าคัญความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดท�างบการเงิน และความครบถ้วนถูกต้องของ 
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณา
ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจาก 
ผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญ และมี 
ความเหน็สอดคล้องว่างบการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัเพยีงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบญัชทีีรั่บรอง
ทั่วไป

2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาความเพียงพอ ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของระบบควบคมุภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบทีน่�าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเหน็ของผูส้อบบญัช ีติดตาม
ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ และระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด 



71ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

3. ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน อนมุตัแิผนการตรวจสอบ และสอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส
รวมถึงติดตามเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ การทบทวนกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
และเหมาะสมกับบริษัท 

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงและ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. การก�ากับดูแลกิจการ สอบทานให้บริษัทน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งน�าแนว
ปฏิบัติที่ดีในการก�ากับดูแลกิจการ เช่น หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้
สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้ก�าหนดไว้

6. การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistle blowing) สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการ 
กระท�าผิดและการทุจริตของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใด ๆ  จากการ 
กระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือการคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

7. รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. ผูส้อบบญัช ีกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการพจิารณาเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัช ีโดยได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ 
จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

ส�าหรับรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอ 
ขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง น.ส.เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6014  
หรือ น.ส. อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ น.ส.รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ น.ส.สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5872 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป 

โดยสรุปในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด

 นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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72 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของ บรษัิท เออาร์ไอพ ีจ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ
ทั้งหมด เพื่อให้การท�าหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์* กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและประธำน 

 กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร กรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่ง ดังนี้

- รศ.ดร.เรณำ พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

- น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เพือ่ใช้ในการพิจารณาสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้จดัการประชมุ
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยค�านึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดในกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนด

ของบริษัท โดยมีการก�าหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของ
บริษัท ซึ่งที่ผ่านมาตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 พิจารณาอนุมัติเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ 
ส่งเสรมิให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถื้อหุน้ บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 และ 
13 พฤษภาคม-12 มถินุายน 2563 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอวาระ และรายชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 
2563 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ตามที่เสนอ และพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี โดยค่าตอบแทนและระยะเวลาด�ารง
ต�าแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
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2. การพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

และผลการปฏิบัติงาน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
ค่าตอบแทนต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้น�าเสนอต่อคณะกรรมบริษัทเพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2563 เพื่อขออนุมัติ 
พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจ�าปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
2 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในปี 2563 กรรมการได้รับค่าตอบแทน
ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็น
ว่าจ�านวนคณะกรรมการและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

  

รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของ บรษัิท เออาร์ไอพ ีจ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด เพือ่ให้การ
ท�าหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 
1. นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล* กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล

* น.ส.สุณีย์ มัตตัญญุกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล แทนนำยประกอบ วิศิษฐ์กิจกำร ตำมมติที่ประชุม 

 คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบ 
ด้านการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการพิจารณาเรื่อง
ที่ส�าคัญ ดังนี้

1. ก�ากับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม 
ในการด�าเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ให้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 2563 แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท

3. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัท
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

4. ก�ากับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ  

                                                                                                                                     

นอ.พญ.อิศรญา สุขเจริญ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนขอผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันของบริษัท  เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วชิาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ
อืน่ ๆ  ตามท่ีระบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการ

เงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้ 
เนือ่งจากรายได้จากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ มจี�านวนเงนิทีม่สีาระส�าคญั รวมถงึลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่มรีายได้ 

หลายประเภท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ
• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ทีเ่ก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ 

ท�าความเข้าใจ และสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
• สุ่มตัวอย่างสัญญาบริการและรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการ

และความถูกต้องของการบันทึกรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  
• สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  
• วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 
 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บรษัิทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการบญัชีและรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชไีว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 5.13 และ
ข้อ 24 ตามล�าดบั โดยสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะสามารถรับรูร้ายการได้เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทั ฯ จะมกี�าไรทางภาษี
เพยีงพอทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชมีาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึง่การพจิารณาว่าบรษิทัฯ จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอ 
ทีจ่ะน�าผลแตกต่างชัว่คราวหรอืผลขาดทุนทางภาษมีาใช้ประโยชน์ได้นัน้ ต้องอาศัยดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมากในการจดัท�าแผนธรุกิจ
และประมาณการก�าไรทางภาษใีนอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตามแผนธุรกจิทีไ่ด้อนมุตัแิล้ว ดงันัน้ จงึมคีวามเส่ียงเกีย่วกบัมลูค่าสินทรพัย์ภาษีเงนิได้
รอการตดับญัชี
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ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการก�าไรทางภาษใีนอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมลูทีจ่�าเป็นและข้อสมมตทิางด้านเศรษฐกจิทีส่�าคญัทีใ่ช้
ในการจัดท�าประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับข้อมูลและข้อสมมต ิ
ทีม่ผีลกระทบกบัการเตบิโตของรายได้และอตัราก�าไรขัน้ต้น นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้เปรียบเทยีบประมาณการก�าไรทางภาษีในอดตีกบัก�าไรทาง
ภาษทีีเ่กิดขึน้จริงเพ่ือประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการก�าไรทางภาษีดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการค�านวณประมาณ
การก�าไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ 

ใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระ

ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่ 
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่ง เว้นแต่ผู้บรหิารมคีวาม
ตั้งใจที่จะเลิกบริษัท ฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ 
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 
การสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว 
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ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิ
แสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนโดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเดน็ท่ีมีนัยส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบ การควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกบัผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกับผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส�าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิใน
งวดปัจจบัุนและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบั
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะ
จะได้จากการสือ่สารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน�าเสนอรายงานฉบบันี้

ชยพล ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2564
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สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 สินค้าคงเหลือ

 ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 เงินมัดจ�า

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

8

7, 9, 22

10

11

12

16

13

14, 18

15

16

24

82,461,070

75,801,638

104,916

4,000

1,722,816

9,983,256

2,138,305

172,216,001 

11,500,000 

44,942,337 

13,298,280 

5,876,267 

218,200 

2,062,644 

77,897,728 

250,113,729 

 

72,800,766 

56,375,126 

168,494 

14,642,417

976,742

-

3,840,575

148,804,120

11,500,000 

46,200,305 

11,906,568 

13,485,193 

218,200 

2,607,188 

85,917,454 

234,721,574 
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

(หน่วย: บาท)

18,070,198

375,221 

2,603,928

 21,049,347

714,867

6,149,804

6,864,671

27,914,018

 

28,322,047

399,044

5,106,915

 33,828,006

 

315,823

7,639,464

7,955,287

41,783,293

7, 17

18

22

18

19

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน  

  - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

 ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

20

 116,500,000

116,500,000

83,464,677

11,650,000

(3,284,241)

 208,330,436

250,113,729

116,500,000

116,500,000

83,464,677

11,650,000

(4,807,121)

206,807,556

234,721,574
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

(หน่วย: บาท)

164,427,329

120,168

164,547,497

118,473,206

1,153,626

43,132,427

162,759,259

1,788,238

1,410,198

(117,020)

3,081,416

(1,753,417)

1,327,999

 

- 

 - 

1,327,999

0.003

 

224,735,043

37,579

224,772,622

180,841,613

1,248,421

38,211,513

220,301,547

4,471,075

335,122

(189,073)

4,617,124

(1,054,484)

3,562,640

(2,039,760)

(2,039,760)

1,522,880

0.008

21

24

19, 24

26

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

 รายได้อื่น

 รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย บริการ และค่าสิทธิ

 ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 รายได้ดอกเบี้ย

 ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

     ก�าไรส�าหรับปี
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
ส�ารองตามกฎหมาย

ก�าไรสะสม (ขาดทุน)

ขาดทุนสะสม

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ก�าไรส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ก�าไรส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

(6,135,120)

1,327,999 

 - 

1,327,999 

 (4,807,121)

(4,807,121)

3,562,640 

(2,039,760)

1,522,880 

(3,284,241)

205,479,557 

1,327,999 

 - 

1,327,999 

206,807,556 

206,807,556 

3,562,640 

(2,039,760)

1,522,880 

208,330,436 

11,650,000

 - 

 - 

 - 

11,650,000

11,650,000

- 

 - 

 - 

11,650,000

116,500,000 

 - 

 - 

 - 

116,500,000 

116,500,000 

 - 

 - 

 - 

116,500,000

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

83,464,677 

83,464,677 

 - 

 - 

 - 

83,464,677
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25622563

(หน่วย: บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

3,081,416 

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)

4,617,124 

3,795,649 

 - 

(178,556)

5,191 

39,962,309 

(17,408)

7 

 - 

1,145,967 

56,779 

(335,122)

49,051,940 

(19,275,307)

58,387 

(25,323,892)

680,020 

326,250 

10,251,849 

2,502,987 

(2,206,007)

16,066,227 

 - 

(2,374,330)

13,691,897 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

 โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

 ตัดจ�าหน่ายต้นทุนบริการรอตัดจ่าย

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

 ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ดอกเบี้ยจ่าย

 ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 สินค้าคงเหลือ

 ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์อื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

 เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
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บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25622563

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินฝากประจ�าเพิ่มขึ้น

 ซื้ออุปกรณ์

 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

 ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า

 จ่ายดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)

 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      

 รายการที่ไม่ใช่เงินสด       

  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 

 

(50,074)

(712,821)

(3,223,257)

24,086

362,473

(3,599,593)

(375,221)

(56,779)

(432,000)

9,660,304

72,800,766 

82,461,070 

 

2,549,700

 

(63,478)

(1,039,366)

(9,942,137)

 - 

1,532,296

(9,512,685)

(352,820)

(79,180)

(432,000)

(31,938,240)

104,739,006

72,800,766

 -
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บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

บริษัท เออาร์ ไอพี จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ 

การจดังานนทิรรศการและกิจกรรมทางการตลาดทกุประเภท การรบัจ้างผลิตหนงัสอื โฆษณา และเนือ้หาทกุประเภทในรูปแบบดจิติอล การ
ผลติและจ�าหน่ายหนงัสอืเก่ียวกบัข้อมลูสารสนเทศ รบัโฆษณา ท่ีอยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยูท่ี ่99/16-20 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร

 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน 
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ 
ในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน

งบการเงนิตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บรษิทัฯได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 

2562) และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563  
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิตัทิางการ
บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินขอ
งบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ 
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี 

ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า  
และก�าหนดให้ผู้เช่ารบัรูส้นิทรพัย์และหน้ีสนิส�าหรบัสญัญาเช่าทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เว้นแต่สนิทรพัย์อ้างองินัน้
มีมูลค่าต�่า

การบญัชสี�าหรบัผูใ้ห้เช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคัญจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญา
เช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

แนวปฏบัิตทิางการบญัช ีเรือ่ง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรบัทางเลือกเพิม่เตมิทางบญัชเีพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดผลกระทบในบางเรือ่งจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ส�าหรับการจัดท�า 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีใน
เรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการอย่างง่าย และการกลับรายการของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 บรษิทัฯ ได้ประเมนิผลกระทบทางการเงนิเก่ียวกบัมลูค่าของสนิทรพัย์จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดท�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 
จึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีส�าหรับทุกเรื่องที่บริษัทฯ ได้เคยถือปฏิบัติ
ในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

 
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง  

ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับก�าไรสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิต้นงวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเนือ่งจากการน�ามาตรฐานเหล่านีม้าถอืปฏบิตัิ 
แสดงได้ดังนี้
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4.1 เครื่องมือทางการเงิน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินตามที่ก�าหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
รวม

-

375

-

715
1,090

-

-

-

-
-

375

-

715

-
1,090

375

(375)

715

(715)
-

ผลกระทบจาก

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

มลูค่าตามบญัชเีดิม

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือ

ขาดทุน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

1 มกราคม 2563

(977)
1,999

(1,022)
-

977
-

3,841
4,818

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

-
-
-
-

-
1,999
2,819
4,818

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั
เงินมัดจ�า
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนี้สินทางการเงิน

72,801
56,375
1,999

11,500
218

142,893

18,070
18,070

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

72,801
56,375
1,999

11,500
218

142,893

18,070
18,070

รวมราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

72,801
56,375
1,999

11,500
218

142,893

18,070
18,070
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การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
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4.2 สญัญาเช่า
 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่เคย 

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษัทฯ รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้น
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ 
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ประกอบด้วย
   หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
   หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

9,619
(138)

(9,481)
 -

1,090
1,090

375
715

1,090

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
5.1 การรับรู้รายได้

รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบรกิารรบัรูต้ลอดช่วงเวลาท่ีให้บรกิารโดยพจิารณาถงึข้ันความส�าเรจ็ของงาน ตามวธิผีลลพัธ์ซึง่ค�านวณโดยอ้างอิงข้อมลูจาก

ผู้ควบคุมโครงการของบริษัทฯ
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาบันทึกเป็น “รายได้ค้างรับ” ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการ

มีสิทธิที่จะได้รับช�าระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
รายได้จากการให้บริการโฆษณารับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น ซึ่งตามปกติการให้บริการจะถือว่าเสร็จสิ้นลงเมื่อสื่อโฆษณาได้เผยแพร่
รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนารับรู้เมื่อมีการจัดงานแล้ว
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสนิค้ารบัรู้เมือ่บรษิทัฯ ได้โอนอ�านาจควบคมุในสนิค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว กล่าวคอื เมือ่มกีารส่งมอบสนิค้า รายได้จาก

การขายแสดงตามมลูค่าทีไ่ด้รบัหรอืคาดว่าจะได้รับส�าหรบัสนิค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินค้ารบัคนืและส่วนลด โดยไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าสมาชิกนิตยสาร
ค่าสมาชิกนิตยสารรับรู้เป็นรายได้ตลอดช่วงเวลาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก
รายได้ค่าสิทธิ
รายได้ค่าสทิธริบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่บรษิทัฯ ได้โอนอ�านาจในการควบคมุในสทิธใินการใช้โปรแกรมให้แก่ลกูค้าแล้ว และไม่มข้ีอผกูพนัท่ี

มีนัยส�าคัญภายหลังการส่งมอบ
รายได้ดอกเบี้ย 
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน�ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณ 

กับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะน�ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย ์
ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

5.2 ต้นทุนในการท�าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนในการท�าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซ่ึงใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากร 

ของกิจการเพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติให้ส�าเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์  
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด 

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 
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5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 อาคาร  - 20   ปี
 ส่วนปรับปรุงอาคาร  - 5, 10, 20   ปี
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  - 3, 5 ปี
 อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องตกแต่ง  - 5   ปี
 ยานพาหนะ  - 5   ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.6 สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น

สญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่า กต่็อเมือ่สญัญานัน้มกีารให้สิทธใินการควบคุมการใช้สินทรพัย์ทีร่ะบไุด้ส�าหรบัช่วงเวลาหนึง่เพือ่เป็นการ 
แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า
บรษิทัฯใช้วิธกีารบญัชีเดยีวส�าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา เว้นแต่สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่า

ที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่า

ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทนุของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงนิของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจากการรบัรูเ้ร่ิมแรก ต้นทนุ
ทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ�านวนเงินที่จ่ายช�าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วย 
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

 
ยานพาหนะ   5   ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯ เมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวม
ถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนีส้นิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสัุญญาเช่า จ�านวนเงนิทีต้่องจ่าย

ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ�านวนเงินที่คาดว่าจะจ่าย 
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธินั้น และ
การจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ 
บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช�าระนั้นได้เกิดขึ้น 

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ีย
การกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัทฯ หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์
อ้างอิง
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สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า 

จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สญัญาเช่าอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้เช่าถอืเป็นสัญญาเช่าการเงิน สญัญา

เช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า
แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผกูพันตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนีสิ้นระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด มีดังนี้ 

   อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์   3, 5  ปี
หลักสูตรอบรมออนไลน์   3  ปี

5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่า 

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุม 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

5.9 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท�าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อน 
ถงึการประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์ทีก่�าลงัพจิารณาอยู่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
จ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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5.11 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บรษัิทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ จ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชย 

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
บริษัทฯ ค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการ 

รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ 
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

5.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
บรษิทัฯรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการ

ตดับญัชสี�าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หักภาษ ี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯ 
จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษัิทฯ จะบันทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บันทกึโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.14 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
บริษัทฯ รับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ารายการเฉพาะในกรณ ี

ที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส�าหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบ 
เกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�าคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
เรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคา

ทุนตัดจ�าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 
บรษัิทฯ วดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย เมือ่บรษิทัฯ ถอืครองสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้เพือ่รบักระแสเงินสด

ตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช�าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด 
คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก�าไรและ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน   

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส�าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท�ารายการ และจัดประเภทหนี้สินทาง 

การเงินเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน โดยการค�านวณมูลค่า
ราคาทนุตดัจ�าหน่ายค�านงึถงึค่าธรรมเนยีมหรอืต้นทนุทีถ่อืเป็นส่วนหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงินัน้ด้วย ทัง้นี ้ค่าตดัจ�าหน่ายตามวิธดีอกเบีย้
ที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สนิทรพัย์ทางการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมือ่สิทธทิีจ่ะได้รับกระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ได้สิน้สดุลง หรือได้มีการโอน

สทิธทิีจ่ะได้รบักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ รวมถงึได้มกีารโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสินทรพัย์นัน้ หรอืมกีารโอนการ
ควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือ 
มีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนี้สินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก�าหนด 
ที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�าหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส�าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู ้
หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บรษิทัฯ รบัรูค่้าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของตราสารหน้ีทัง้หมดทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอื

ขาดทนุ ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค�านวณจากผลต่างของกระแสเงนิสดทีจ่ะครบก�าหนดช�าระตามสญัญากบักระแสเงินสดท้ังหมด
ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับช�าระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

บริษทัฯ ใช้วิธกีารอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรับลูกหนีก้ารค้าและสินทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา 
ดงันัน้ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จงึไม่มกีารตดิตามการเปล่ียนแปลงของความเสีย่งทางด้านเครดิต แต่จะรบัรู้ค่าเผือ่ผลขาดทนุ
จากผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน�ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมี

สทิธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ล้วในการหกักลบจ�านวนเงนิทีร่บัรู ้และกจิการมีความตัง้ใจทีจ่ะช�าระด้วยยอดสทุธิ หรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัย์
และช�าระหนี้สินพร้อมกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที ่

อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาด 
ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดง
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่�าคญัมดีงันี้

การประมาณการอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
บริษัทฯรับรู้รายได้บริการตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามขั้นความส�าเร็จของงาน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี

ที่สุดที่มีในสภาวะปัจจุบันและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานตามวิธีผลลัพธ์เพื่อให้สะท้อนถึง 
ผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ควบคุมโครงการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารค้า ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณ

การผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ วนัทีไ่ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้อง

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตรา 
คิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทนุนัน้ ในการนี้ 
ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบรษิทัฯ ควรรบัรูจ้�านวนสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ�านวน
ก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อ

สมมตฐิานต่าง ๆ  ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวน
พนักงาน เป็นต้น

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเน็ต จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เออาร์ไอที จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ดี แอนด์ บี  (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ไบโอบอร์น จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เออาร์ อีลาสโทเมอร์ จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอสพีวีไอ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน

92 รายงานประจำาปี 2563
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                 รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) กรรมการร่วมกัน
บริษัท ดิจิเทค วัน จ�ากัด กรรมการร่วมกัน
Keppel Communication Pte. Ltd. บริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์
ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

นโยบายการก�าหนดราคารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

1,294
3,623

13,128
4,847

864
1,385

660
1,810
1,684
6,743

2,554
3,950

13,912
9,783

1,573
1,706

685
1,800
1,404
4,151

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตลาด
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ตามที่ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้
ขายสินค้า
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากงานแสดงสินค้า
รายได้บริการอื่น
ค่าใช้จ่าย
ซื้อสินค้า
ค่าโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริหาร
ค่าบริการโปรแกรมบัญชี
ค่าบริการอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)

7,032

4,955

10,012

714

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่ห้แก่กรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวม

13,653

233

13,886

130

82,331

82,461

14,381

234

14,615

130

72,671

72,801

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงนิฝากธนาคารมอัีตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.05 ถงึ 0.50 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.37 ถงึ 1.40 ต่อปี)
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2563 2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7 และ 22)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6,770

532

7,302

5,194

868

6,062

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน

 3 - 6 เดือน

 6 - 12 เดือน

 มากกว่า 12 เดือน

รวม

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

รายได้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7 และ 22)

รายได้ค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (หมายเหตุ 22)

เงินทดรองจ่าย

อื่น ๆ

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

20,436

11,005

12,534

-

605

44,580

(640)

43,940

50,002

970

22,896

1,920

-

14

25,800

75,802

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

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้

94 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

819

35

(214)

640

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ตั้งเพิ่มระหว่างปี

จ�านวนที่ได้รับคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�านวน 0.012 ล้านบาท 
(2562: 0.025 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�านวน 0.007 ล้านบาท (2562: 0.008 ล้านบาท) โดยน�าไปหัก
จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2563

2563

2562

2562

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิราคาทุน

2563 2563 25632562 2562 2562

12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มเีงนิฝากประจ�าทีม่อีายเุกนิ 3 เดอืนจ�านวน 1.0 ล้านบาท (2562: 1.0 ล้านบาท) โดยมอีตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 0.20 - 0.30 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี)

13. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากประจ�าที่มีภาระค�้าประกันมีรายละเอียดดังนี้
- เงินฝากประจ�า 12 เดือน จ�านวน 6.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ ได้รับจ�านวน 

5.0 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค�้าประกันธนาคารจ�านวน 20.0 ล้านบาท
- เงินฝากประจ�า 6 เดือน จ�านวน 0.5 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์จ�านวน 5.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าไปค�้าประกันการออก

หนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกในนามบริษัทฯ

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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2563 2562

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

เพิ่มขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่าย

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

4,118

35,073

(24,549)

14,642

14,642

25,324

(39,962)

4

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

เงินฝากประจ�า

เงินมัดจ�าอื่น

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

977

-

977

1,027

696

1,723

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 18) 

รวม

44,515

1,685

46,200

43,855

1,087

44,942

สินค้าส�าเร็จรูป

วัตถุดิบ

รวม

657

71

728

737

49

786

(623)

-

(623)

(618)

-

(618)

34

71

105

119

49

168



96 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี     

2562 (จ�านวนทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2563 (จ�านวนทั้งหมดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง

อาคาร
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม
อุปกรณ์

ส�านกังานและ
เครื่องตกแต่ง

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มียานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ โดยมมีลูค่าสุทธติามบญัชจี�านวน 1.7 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน 

หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวน 51.9 ล้านบาท (2562: 45.5 ล้านบาท)

ราคาทุน

1 มกราคม 2562

ซื้อเพิ่ม

31 ธันวาคม 2562

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

 นโยบายการบญัชเีนือ่งจากการ

 น�ามาตรฐานการรายงานทาง

 การเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

1 มกราคม 2563

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2563

41,074

-

41,074

-

41,074

-

-

41,074

10,000

-

10,000

-

10,000

-

-

10,000

15,202

-

15,202

-

15,202

-

-

15,202

21,468

930

22,398

-

22,398

216

(1,939)

20,675

8,531

109

8,640

-

8,640

497

(421)

8,716

8,660

-

8,660

(2,990)

5,670

-

-

5,670

104,935

1,039

105,974

(2,990)

102,984

713

(2,360)

101,337

96 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

31 ธันวาคม 2562

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

 นโยบายการบัญชีเนื่องจากการ

 น�ามาตรฐานการรายงานทาง

 การเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

1 มกราคม 2563

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2563

31 ธันวาคม 2563

57,345

2,429

59,774

(1,305)

58,469

1,366

(2,353)

57,482

46,200

44,515

43,855

2,429

1,366

6,375

600

6,975

(1,305)

5,670

-

-

5,670

1,685

-

-

7,874

333

8,207

-

8,207

250

(415)

8,042

433

433

674

20,121

783

20,904

-

20,904

821

(1,938)

19,787

1,494

1,494

888

13,557

213

13,770

-

13,770

213

-

13,983

1,432

1,432

1,219

9,418

500

9,918

-

9,918

82

-

10,000

82

82

-

-

-

-

-

-

-

-

41,074

41,074

41,074
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอร์ฟแวร์

หลักสูตรอบรม
ออนไลน์

หลกัสตูรอบรม
ออนไลน์และซอฟต์แวร์

ระหว่างพฒันา
รวม

23,929

9,943

-

33,872

3,223

(45)

-

37,050

21,121

844

21,965

1,832

(45)

23,752

11,907

13,298

844

1,832

20,724

106

-

20,830

15

(45)

7,580

28,380

20,655

56

20,711

846

(45)

21,512

119

6,868

2,255

-

299

2,554

-

-

991

3,545

466

788

1,254

986

-

2,240

1,300

1,305

950

9,837

(299)

10,488

3,208

-

(8,571)

5,125

-

-

-

-

-

-

10,488

5,125

ราคาทุน

1 มกราคม 2562

ซื้อเพิ่ม

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2562

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

31 ธันวาคม 2563

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

31 ธันวาคม 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มซีอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัจ�าหน่ายหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู ่ราคาทนุของซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีจ�านวน 21.3 ล้านบาท (2562: 20.6 ล้านบาท)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี     

2562 (0.08 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2563 (1.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

16. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
(หน่วย: พันบาท)

2563 2562

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รวม

2,970

3,868

3,191

3,456

-

13,485

2,966

3,868

3,190

3,456

2,380

15,860

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตามมูลค่าที่จะได้รับคืนขึ้นอยู่กับผล 
การตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวทั้งจ�านวนในอนาคต

ในเดือนมกราคมปี 2564 บริษัทฯ ได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของปี 2559 2560 และ 2561 จ�านวน 10.0 ล้านบาท
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98 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2563

2563

2562

2562

ยานพาหนะ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น

598

57

138

18. สัญญาเช่า
บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า
บริษัทฯ ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ สัญญาเช่ายานพาหนะมีอายุสัญญาเช่า 5 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 30 ภายใต้หัวข้อความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ง) อื่น ๆ  
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 0.6 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแส

เงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,917

13,469

3,038

9,898

28,322

705

10,198

9

7,158

18,070

98 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,685

(598)

1,087

หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

1,188

(98)

1,090

(375)

715

756

(41)

715

(399)

316
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เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อส�ารอง
(พันบาท)

ผลกระทบต่อส�ารอง
(พันบาท)

เคลื่อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

เคลื่อนไหวลดลง
(ร้อยละ)

ผลกระทบต่อส�ารอง
(พันบาท)

ผลกระทบต่อส�ารอง
(พันบาท)

19. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

2563

2563
(ร้อยละต่อปี)

2562

2562
(ร้อยละต่อปี)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

 ต้นทุนดอกเบี้ย

 ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

6,913

783

225

1,484

-

-

-

(3,255)

6,150

6,150

921

224

-

(42)

410

2,182

(2,206)

7,639

บริษัทฯ คาดว่าไม่มีการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า (2562: ไม่มี)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 

12 ปี (2562: 10 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

2.7

4.0 - 7.5

0 - 27.0

1.5

3.5 - 5.5

0 - 25.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

1

1

10

1

1

10

(708)

701

(409)

(715)

784

(370)

1

1

10

1

1

10

806

(634)

452

805

(712)

409
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100 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

20. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรร
ส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
21.1 การจ�าแนกรายได้ 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2563

2563

2563

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

2562

2562

2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ต้นทุนขาย สื่อโฆษณาและบริการ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าที่ปรึกษาและค่าบริหารจ่าย

รายได้ที่รับรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

52

87

3

3

230

44

155

4

3

182

21.2 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

21.3 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ส�าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตส�าหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญา 

ที่ท�ากับลูกค้าจ�านวน 17.3 ล้านบาท (2562: 29.1 ล้านบาท)

22. ยอดคงเหลือของสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (หมายเหตุ 9)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

56,323

206

75,788

721

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

 รายได้จากการขาย

 รายได้จากการจัดนิทรรศการและสัมมนา

 รายได้จากการให้บริการ

 รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

 รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

 รวมรายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

2,141

68,775

153,819

224,735

109,706

115,029

224,735

3,166

79,148

82,113

164,427

135,981

28,446

164,427
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24. ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

2563

2563

2563

2562

2562

2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ผลขาดทุนทางภาษี

รวม

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน

กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงวดก่อน

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

164

123

1,230

1,090

2,607

3,081

ร้อยละ 20

616

-

1,001

329

(193)

136

1,753

128

125

1,528

282

2,063

4,617

ร้อยละ 20

923

-

100

198

(167)

31

1,054

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

จ�านวนภาษีเงนิได้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
สรุปได้ดังนี้ 

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2563 2562

ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -510

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

1,753

1,753

-

1,054

1,054
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25. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise software, 

Digital content และ Embedded Software ตามบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขที ่2911(7)/2555 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2555 ภายใต้เงือ่นไข
ที่ก�าหนดบางประการ บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 8 ตุลาคม 2556)

ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ มรีายได้จากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุเป็นจ�านวนเงิน 0.02 ล้านบาท (2562: 0.10 ล้านบาท)

26. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้บริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวนถวัเฉล่ียถ่วง

น�า้หนักของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี
ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานแสดงการค�านวณได้ดงัน้ี

2563 2562

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

1,328

466,000

0.003

3,563

466,000

0.008

27. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน 

ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ  

มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 
- สื่อและคอนเทนต์ 
- จัดนิทรรศการ 
- บริการดิจิทัล 

ในระหว่างปี บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
 

ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุน
จากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย ์
รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน) 
และภาษีเงินได้ของบริษัทฯ โดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
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บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน
ตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 2 ราย เป็นจ�านวน 73 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบริการ
ดิจิทัล และส่วนงานสื่อและคอนเทนต์ (2562: รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 4 ราย เป็นจ�านวน 8 ล้านบาท 8 ล้านบาท 8 ล้านบาท และ 
7 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบริการดิจิทัล ส่วนงานจัดนิทรรศการ และส่วนงานสื่อและคอนเทนต์) 

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน เงินกองทุนและผลประโยชน์
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวจ�านวน 1.1 ล้านบาท (2562: 1.2 ล้านบาท)        

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

สือ่และคอนเทนต์

สือ่และคอนเทนต์

จัดนิทรรศการ

จัดนิทรรศการ

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัล

รวมส่วนงาน

รวมส่วนงาน

รวม

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกนั

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกนั

224,735

-

224,735

4,433

(189)

373

4,617

(1,054)

3,563

164,427

-

164,427

1,668

(117)

1,530

3,081

(1,753)

1,328

-

-

-

-

-

-

-

-

224,735

-

224,735

4,433

164,427

-

164,427

1,668

132,376

-

132,376

1,891

51,568

-

51,568

725

61,978

-

61,978

204

73,778

-

73,778

(606)

30,381

-

30,381

2,338

39,081

-

39,081

1,549

รายได้

รายได้จากลูกค้าภายนอก

รายได้ระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการด�าเนินงาน

ก�าไรของส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รายได้อื่น

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

รายได้

รายได้จากลูกค้าภายนอก

รายได้ระหว่างส่วนงาน

รวมรายได้

ผลการด�าเนินงาน

ก�าไรของส่วนงาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รายได้อื่น

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

103ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวน 6.0 ล้านบาท (2562: 0.8 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�า

ระบบซอฟต์แวร์ 
29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างผลิตและพัฒนาสื่อออนไลน์
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มภีาระผกูพันทีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างผลติและพฒันาสือ่ออนไลน์เป็นจ�านวนเงนิ 12.2 ล้านบาท
29.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะและสัญญาบริการต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 5 ปี 

และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทฯ มจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบรกิาร

ที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2563 2562

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

9.3

0.3

7.5

0.4

29.4 หนังสือค�้าประกันธนาคาร
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค�า้ประกันซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ เหลืออยูจ่�านวน 4.6 ล้านบาท (2562: 

ไม่มี) เพื่อใช้ค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหนีอ้ืน่ สินทรพัย์

ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น หน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต
 บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งด้านเครดติทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงนิฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และสนิทรพัย์

ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน่ จ�านวนเงินสงูสดุทีบ่รษิทัฯ อาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูค่าตามบญัช ีทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ
ลูกหนี้การค้า
 บรษัิทฯ บริหารความเสีย่งโดยใช้นโยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จงึไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทนุทาง 

การเงินที่มีสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม�่าเสมอ และมีนโยบายในการขยายกลุ่มลูกค้า
เพื่อท�าให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ กระจายอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของลูกหนี้

 บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส�ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค�านวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน 
โดยจดักลุม่ลกูค้าตามประเภทของลกูค้า การค�านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่าด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ค�านงึถงึผลของความน่าจะเป็น 
ถ่วงน�้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตัดจ�าหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี  
เมื่อด�าเนินการติดตามหนี้ตามกฎหมายหรือด�าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยลงทุน 

ในวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัการอนมุตัแิละสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี และอาจมกีารปรบัปรงุในระหว่างปีขึน้อยูก่บัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านตลาด
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างเป็นสาระส�าคัญ เนื่องจากธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศมี

จ�านวนน้อยและไม่มีนัยส�าคัญต่องบการเงิน จึงไม่ได้มีการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 สนิทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอัตรา

ตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่า 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับต�่า นอกจากนี้

บริษัทฯสามารถเข้าถึงแหล่งของเงินทุนได้จากวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินค�้าประกันธนาคารของบริษัทฯ
 รายละเอยีดการครบก�าหนดช�าระของหนีส้นิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนพุนัธ์ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณา

จากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

28.3

0.7

29.0

-

-

-

-

0.3

0.3

28.3

0.4

28.7

-

-

-

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินตามสัญญาเช่า

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: ล้านบาท)

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 
(2562: 0.13:1) 

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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SUMMARY OF FINANCIAL INFORMATION
For the year ending of December 31

         (Unit : MB)

    
    
Financial Position   
•	 Current	Assets	 172.22	 148.80	 152.01

•	 Total	Assets	 250.11	 234.72	 232.72

•	 Current	Liabilities	 33.83	 21.05	 19.23

•	 Total	Liabilities	 41.78	 27.91	 27.24

•	 Shareholders’	Equity	 208.33	 206.81	 205.48

•	 Registered	and	Paid-up	Capital		 116.50	 116.50	 116.50

Operating Performance   
•	 Total	Revenue	 224.77	 164.55	 135.72

•	 Revenue	from	sales	and	services	 224.74	 164.43	 135.66

•	 Cost	of	sales	and	services	 180.84	 118.47	 94.37

•	 Gross	Profit	 43.89	 45.95	 41.29

•	 Profit	before	Income	Tax	 4.62	 3.08	 4.32

•	 Profit	for	the	year	 3.56	 1.33	 3.40

•	 Total	comprehensive	income	for	the	year		 1.52	 1.33	 2.42

Financial Ratio
•	 Gross	Profit	Margin	(%)	 19.53	 27.95	 30.44

•	 Operating	Profit	Margin	(%)	 1.97	 1.01	 2.39

•	 EBIT	Margin	(%)	 1.99	 1.09	 2.43

•	 Net	Profit	Margin	(%)	 1.58	 0.81	 2.51

•	 Return	on	Assets	(%)	 1.84	 0.77	 1.42

•	 Return	on	Equity	(%)	 1.72	 0.64	 1.66

•	 Current	Ratio	(times)	 5.09	 7.07	 7.90

•	 Debt	to	Equity	Ratio	(times)	 0.20	 0.13	 0.13

Data per share (Baht)
•	 Earnings	per	share(Baht)	 0.008	 0.003	 0.007

•	 No.	of	shares-Issued	and	paid	up		(share:	Million)	 466.00	 466.00	 466.00

•	 Book	Value	per	share	(Baht)	 0.45	 0.44	 0.44

•	 Par	value	per	share	(Baht)	 0.25	 0.25	 0.25

•	 Dividend	per	share	(Baht)	 -	 -	 -

the Company
2020 2019 2018
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GeneRAl INFORMATION

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

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

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

investor Relation
 Executive Director /Business Media Director Mr.Thanit Klaewdetsri
 Executive Director /Chief Financial Officer  Miss Pornpavee Sahawathanapong
 Assistant Company Secretary   Miss Chanika Kitrattanakan
 E-mail address   tarip@arip.co.th
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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, IT, 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, IT, 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.  

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.

ViSiOn, MiSSiOn And BusINess GOALs
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nAtURe OF BusINess
The Company’s core businesses can be divided into 

3 categories as follows:

1.  Printed Media and Content 
The Company creates sells and distributes advertising 

spaces and services on traditional media, digital  
media, and online social media in the fields of business,  
management and IT. 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, 
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, the  
articles share some very useful case studies which readers 
can apply to their business, 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 
strengthentheir corporate brand enhancement and  

maintain public relations as well as building products/
services awareness 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 corporate brand enhancement and 
maintain public relations as well as building products/
services awareness to the target, which are large corporates 
and enterprises with the highest-earning corporate income 
from their business operations.
Source of revenue:  Majority comes from advertising  
fee and magazine distribution.
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1.1.3 Seminars and Awarding Events
- Business+ also organizes seminars and networking 

event with the objective to create awareness and present 
contents related to the industry trend and/or interesting 
topics for our readers by the editorial team reviews,  
analyzes, scrutinizes highlight seminar contents. 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.

- “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS): 
Based on interviews and presentations by executives 
from leading corporates, the editorial team 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.    

- “THAILAND TOP SME AWARDS”: Since the editor 
had an opportunity to interview SME executives and 
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 those SME  
Businesses. Also, the purpose of the awards is to honor 
the organizations with outstanding concepts and  
performance to publicly showcase the success  
practices of the excellent management methods of 
those Business Enterprises. 
Target Group: SMEs having best performance and  
outstanding business operation.

- “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” is 
held annually to present awards to product and service 
innovations. The event is organized in collaboration 
with College of Management, Mahidol University to  
survey the market for unique and outstanding product 
and service innovations to compete in the selection for 
product and service innovations that can best address 
existing market demand.   
Target Group: Corporate or Entrepreneurs with unique 
and outstanding product and service innovations.

- “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” is 
held to present awards to popular product and service 

innovations of the year by surveying consumer  
preferences toward the use of different types of  
products and services. The event is organized in  
collaboration with Business+ magazine and College of 
Management, Mahidol University.    
Target Group: Entrepreneurs who has launched  
products and services in the market.
Source of revenue: Revenue comes from event sponsors.

1.2 ICT Media 
1.2.1 techhub.in.th: Originally starting from the 

leading IT magazine, COMTODAY and then developing 
into comprehensive digital media, website contents  
are published in response to modern lifestyle where 
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. In Y2020, techhub.in.th has a growth rate of 
more than 60% of the website and Facebook audience, 
through a compelling way and a variety of channels 
such as:

• Website: www.techhub.in.th and consumer  
electronics knowledge source which has operated for 
more than 10 years and there are more than 100,000 
followers.

• Facebook: techhub.arip there are more than 
300,000 followers

• Twitter: @techhub_arip compressing the information 
for who love speedy and brief stories.

• IG: techhub.arip
• YouTube: ARIP Official is bank of VDO Reviews  

“IT - HOW TO” that’s been recognized by its 
trustworthy and reliability content.

• Podcast: TechITEasy The newest channel to 
launch in 2020 in the form of Audio which is published 
on online platforms, moderated by Techhub Editors, 
content offerings, digital implementation technology, 
techniques and problem solving solutions, and news in 
the digital sphere.
Target group: Consumers who are interested in modern 
digital lifestyle and IT technology, such as Notebook, 
Smartphone, Printer, IOT, AI, Cyber Security, and in the 
matters of worthy applications and secure information 
for more effectively used.
 Advertisers: Corporate clients, who aim  
to strengthen their corporate brand enhancement and 
maintain public relations, as well as to promote  
products and services via online media.
Source of revenue: Main Revenue comes from online 
advertising fee, content marketing service as well as 
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expansion to special event utilizing our members/ 
community.

1.2.2 COMMART (www.commartthailand.com and 
Facebook: commartthailand) an online media focused on 
consumer guide contents, “Buyer Guide” offering decision 
making choices in the technology sector, on both technical 
and promotional. In addition, during major events, COMMART 
will provide details and publicize the information of the 
event, special promotions, products and services highlights, 
and relevant activities, including the vendor lists and IT 
distributor directory that will be exhibit at “COMMART”.   
Target group: COMMART guests and visitors those who 
are interested in purchasing IT products details of IT 
product offering and promotions in COMMART, also the 
group of exhibitors who need the event information. 

2. Conventions, Exhibition and Integrated 
 Marketing Services 

2.1 IT Exhibition, trade show under the name 
“COMMART”, the Company currently has organized 
3 events per 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.

2.4 Virtual Event Platform is a service platform  
developed from existing offline event to create a  
highlight and extend service access without limitation in 
terms of time and place. It offers both hybrid event  
platform service (offline and online) and full online 
event platform service that can be connected to support 
payment systems and delivery/logistics operations, not 
to mention a wide range of services offered to satisfy 
consumer requirements under New Normal condition 
such as member management system, product distribution 
system, games, and other activities, including VDO  
conference system, live broadcast system, online  
business matching system, online voting system or online 
contest, etc.         

CoMMaRt 
Target group: Exhibitors are IT technology vendors,  
manufacturers, and distribution companies, and SI  
companies (systems integrator – 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 visitors 
who look for technological products for personal and 
corporate use. 
 Visitors: Consumers who are interested in 
IT 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 hosting 
management fee, there are the space allocation for  
exhibitors to distribute products and arrange sales  
promotion activities, as well organize various marketing 
activities within the event.
Variety of Conventions, Exhibition and Integrated 
Marketing Services
Target group: Governmental or private entities which 
want to promote their marketing activities through 
events, exhibitions, meetings forum and conferences, etc. 
Source of revenue: IMC services and event organizing  
activities will be in the form of management fees.
Virtual Event Platform Service
Target group: Government or private sector wanting to 
organize an exhibition or trade show
Source of revenue: Revenue model are in the form  
of the platform rental fee, and income from the event 
management and the platform operation fee.  

3. Digital Marketing Services 
3.1 Comprehensive digital Marketing Service  
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, Branding communication through  
digital media, Online Communication Strategy, 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, 
who want to PR and market products or services through  
digital media. 
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Source of revenue: Consultation fee, retainer fee, 
management fee, from service contracts in both  
short-term and long-term, also marketing activities  
according to the customer’s needs and requirement. 

3.2. enterprise learning platform 
This solution developed to serve corporate or  

organizations needs to develop the skill and competency 
of its personnel by offering online training platform  
using Cloud Technology. It also incorporates a competency 
assessment system for evaluating essential skills  
required for future work, which for planning a learning 
path according to an individual’s competency level and 
the position required. This includes IDP, KPI and 
Self-Enrollment, evaluation system before and after 
learning, and can support a wide range of learning 

styles such as eLearning, Live Broadcast, Webinar and 
Virtual Conference. This platform can also connect with 
corporate human resource management system to  
allow information management in one system not to 
mention containing contents created under joined  
efforts of leading academic institutions, and teaching 
materials, that are up-to-date and high quality and 
mixed presentation style by incorporating different 
types of media.
Target group: Medium to large sized Enterprise or  
Corporate requiring personnel development system 
and skill development programs for their employee  
Source of revenue: Annual rental agreement/ 
Subscription fee/Customization service fee (System  
development service specifically for organizations)
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ReVenUe sTRuCTuRe
Type of Revenue 2020

	 MB	 %

2019
	 MB	 %

2018
	 MB	 %

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.
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.

2020 - Launched “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” is held annually to present awards to 
product and service innovations.

 - Launched “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” is held to present awards to popular 
product and service innovations of the year.

 - Developed Virtual Event Platform to support hybrid events (Both offline and online) and full online 
event.

1.	 Media	and	Contents	 30.38	 13.52	 39.08	 23.75	 36.19	 26.66

2.	 Event	Management	 61.98	 27.57	 73.78	 44.84	 54.28	 40.00

3.	 Digital	Service		 132.38	 58.89	 51.57	 31.34	 45.20	 33.30

Total sales revenue 224.74 99.98 164.43 99.93 135.66 99.96
Other	revenue	 0.04	 0.02	 0.12	 0.07	 0.05	 0.04

Total revenue 224.77 100.00 164.55 100.00 135.72 100.00
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RiSk FACTORs
Presently, the Company has both internal and  

external risk factors, directly and indirectly affecting 
the Company’s business operation. However,  
the Company has a risk assessment plan and risk 
management plan for possible risks, other risks and 
uncertainty that are not mentioned here shall be 
considered as insignificant risks or unpredictable 
risks. The risk factors are as follows:

1. Direct Risk Factors:
1.1 Risk Due to Personnel Reliance

The Company’s core businesses mainly involve the 
development of content in the fields of business  
management, marketing and IT 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. 
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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 issues 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 IT product exhibition, the Company  
redefines its strategy by teaming up with business  
alliance in delivering creativity and excitement by  
introducing a new form of IT 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 
changed, 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 the condition of no barriers to entry in 
 the Competitive Market

Presently, with the style of modern media. Everyone 
can act as media by themselves, either individual or 
group, with the new form of modern media, to present 

contents that satisfy consumers, subsequently, the  
Company will have more competitors due to their  
potential popularity among readers, attracting advertisers 
or sponsors.
Risk Management Plan: The Company is aware of the 
easy entry into the competitive marketing of modern 
media because anyone can act as a media, however, 
consumers still concern on reliability and accuracy. Since 
the Company is a creditable corporate and responsible 
to what it presents, therefore, all contents presented by 
the Company shall be verified of accuracy in order to 
build consumers’ confidence.

1.5 Risk of an incident at the Exhibition Venue
The venue location for exhibition 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 at least 3 years. We have 
selected Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC) Bangna and continuously used the venue, where 
have adequate capacity for a large number of booths, staff 
and visitors. Also, the public transportation is nearby BITEC 
for the convenience of attendants and visitors. 
Risk Management Plan : The company have the plan from 
the unexpected incident that maybe happened in the 
venue; we are still looking for the new location, public 
relation, announcements and etc. as an alternative plan 
to prevent the potential risks

1.6 Risk of Pandemic Incident and Disease Epidemics
The impact of the pandemic incident and the spread 

of COVID-19 and pathogens has the effect to the  
Company’s operations and its impact on the Company’s 
Exhibition and trade shows. Due to the need for epidemic  
surveillance, social distance is required more space  
between the visitors, that effects to the scale of  
exhibition space been reducing, and the limitation  
number of visitors at a time affects its business  
performance and the Company’s operations.
Risk Management Plan: According to the Company’s 
operation, in which risk management strategy, has  
implement Work From Home Policy, grouping them by 
their risks, to manage time-lapse of the employees’ 
working schedule to reduce traffic congestion. As a  
result, the Company is able to perform its duties  
normally. The COMMART event is in compliance with 
government regulation and has set various guidelines, 
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formats and requirements, using technology to help and 
build confidence in consumers regarding hygiene  
Including modifying the exhibition layout plan suitable 
for the circumstances in which they occur. In order to  
reduce the walking time of visitors in the event, we have 
arranged the exhibitor’s product display area on the  
surrounding to allow customers browsing the product  
information and the products details before entering the 
exhibition hall. 

In addition, the Company has developed a platform 
that can support online displays and distribution to  
control the risk of disease epidemics spreading among 
both distributors and visitors. It is also possible to  
expand the platform, been developed, to provide  
services to other exhibitors and vendors.

1.7 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.
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.

1.8 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.  

1.9 Risk from data vulnerability
The data of customers, corporate financial status, 

and other data are significant for the Company’s  
business operat ion. 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 wr i ters  to state in the prov ided  
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 a problem is rarely found. The Company also  
purchased professional indemnity insurance in order to 
reduce the damages in case of lawsuit.
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2.2 Risk from Major Shareholders Having Significant 
Shareholding

As per the Company’s shareholders registration list as 
of December 30, 2020, major shareholder of the Company 
is Mr. Min Intanate with total shareholding equaled  
to 44.28% This grants Mr. Min Intanate the power to  
influence the shareholders’ meeting resolution within 
the scope specified by laws or Articles of Association  
of the Company which requires the votes of at least  
three-fourths of the number of the shareholders attending 
the meeting and having voting rights. Since the Company’s 
major shareholder is entitled to over 25% 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 within the Company totaling 20.05% (see 
“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% 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.  
or work from Home automatically.  
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SHAReHOldinG sTRuCTuRe
Top Ten Major shareholders as of 30 December 2020, at closing book dated: 

 Name of shareholder No. of shares % shareholding

 1. Mr. Min Intanate 206,338,000 44.28

 2. BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch* 93,432,000 20.05

 3. Mr.Narongchai Simaroj  14,608,600 3.13

 4. Mr.Chatrchai Songsaengcharoen 12,500,000 2.68

 5. Ms.Yuwadee Chompitak 6,700,000 1.44

 6. Ms.Patchara Kiatnuntavimon 4,229,300 0.91

 7. Mr.Satit Chiangthong 4,100,000 0.88

 8. Mr.Piphon Puengboonpra 2,566,500 0.55

 9. Ms.Nutlada Phrommee 2,443,200 0.52

 10. Mr.Pitichai Pantheeranurug  2,421,300 0.52

  Other Shareholders  116,661,100 25.03

  Total 466,000,000 100.00

* The Custodian of Apsilon Ventures Pte. Ltd., which held by Keppel Telecommunications & Transportation Ltd 

(“Keppel T&T”) 100.00%. 

Types of Shareholders – Share allotment by nationality

Shareholders by nationality No. of Shareholders No. of shares % shareholding

Thai Shareholders 1,356 372,268,000 79.89

Foreign Shareholders 2 93,732,000 20.11

Total 1,358 466,000,000 100.00

*The Company’s regulation #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 2020, the Company doesn’t pay dividend because the Company has accumulated loss, which 

complies with the Public Act and the Company regulations.



119ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

BoaRd
of diReCtoRS

CoRpoRate 
goveRnanCe CoMMittee

noMination and
ReMuneRation CoMMittee

StRategy
& SuppoRt

BuSineSS
Media

exeCutive
CoMMittee

Ceo

event
& it Media

CReative aCCounting,
finanCe and hRM

audit
CoMMittee

inteRnal
audit

digital
SeRviCe

MAnAGeMent sTRuCTuRe

Board of Directors
The Company management structure consists of The Board of Directors and Sub-Committees. As of 31 December 

2020, The Board of Directors comprising 8 directors as follows:

 Name – Last Name Position
1. Mr.Manu Leopairote Chairman of the Board
2. Mr.Min Intanate Director/Executive Chairman
3. Mr.Boonlerd Narathai  Director/Chief Executive Officer
4. Mr.Prayoon Rattanachaiyanont Director
5. Dr.Wilson Teo Yong Peng Director
6. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen* Independent Director/Chairman of Audit Committee/
  Member of Nomination and Remuneration Committee/
  Chairman of Corporate Governance Committee
7. Assoc.Prof.Rana  Pongruengphant, Ph.D.* Independent Director/Member of Audit Committee/
  Chairman of Nomination and Remuneration Committee/
  Member of Corporate Governance Committee
8. Ms.Sunee Mattanyukul* Independent Director/Member of Audit Committee/
  Member of Nomination and Remuneration Committee/
  Member of Corporate Governance Committee

*According to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020, to appoint the new Independent director and sub-committees 
to replace Mr.Prokob Visitkitjakarn, who the retiring director as follows:

 - Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen was appointed as Chairman of Audit Committee. 
 - Assoc.Prof.Rana  Pongruengphant, Ph. D. was appointed as Chairman of NRC. 
 - Ms.Sunee Mattanyukul was appointed as Independent Director, Member of AC, Member of NRC and Member of CG.
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BOARD
(8 DIRECTORS)

 6 TIMES

The Director who had completed his term during the Y2020 as follow:

 Name – Last Name  Date of Resignation

1. Mr.Prakob Visitkitjakarn Independent Director/Chairman of Audit Committee/Chairman of NRC/

  Member of Corporate Governance Committee passed away on 14 October 2020

Company’s Secretary
Mr.Chanchai Boonyasurakul 

Authorized Directors 
Mr.Manu Leopairote, Mr.Min Intanate, Mr. Boonlerd Narathai or Mr.Prayoon Rattanachaiyanont, The signatures of 

any two of the four above-mentioned directors affixed with the Company’s seal shall bind the Company.

Directors Meeting Attendance for the Y2020

NO. OF MEETINGS
THROUGHOUT 

THE YEAR

AC
(3 DIRECTORS)

4 TIMES

NRC
(3 DIRECTORS)

 3 TIMES

CG
(3 DIRECTORS)

 1 TIMES
DIRECTOR 

1. Mr.Manu Leopairote 6/6 -  

2. Mr.Min Intanate 6/6 -  

3. Mr.Boonlerd Narathai 6/6 4/4  

4. Mr.Prayoon Rattanachaiyanont 6/6 -  

5. Dr.Wilson Teo Yong Peng 6/6 -  

6. Mr.Prakob Visitkitjakarn* 4/5 2/3 2/2 -

7. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen 5/6 4/4 3/3 1/1

8. Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph. D. 6/6 4/4 3/3 1/1

9. Ms.Sunee Mattanyukul** - - - -

*Mr.Prakob Visitkitjakarn who held the position Independent Director and Chairman of AC, Chairman of NRC and Member of CG passed 
away on 14 October 2020.
**The Board appointed Ms.Sunee Mattanyukul as Independent Director, Member of AC, Member of NRC and Member of CG according 
to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020. Then she has not attended any board and sub-committees meeting in 

Y2020

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  
presentedduring 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.
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 6. To appoint a company secretary.
 7. To designate any director(s) or any person as their proxies to act on behalf of the Board on specific issues for 

a period of time under the Board supervision. The Board may change, amend or cancel the proxy whenever it 
deems appropriate.

  The Board may assign their proxy to the Executive Committee to perform certain activities. However,  
the proxy shall limit the authorized person(s) not to make decision on any transaction that may have any conflict of 
interest with the Company or its subsidiaries, except for the transactions, which are already or under guidelines 
approved by the Board.

 8. To take part in establishing the vision and mission of the company, in order for executives and employees to 
move forward in a unified direction. These statements should be reviewed annually. The Board must ensure the 
Company’s strategies are being implemented and comply with the approved budget plan.

 9. To determine the Company’s goal, policy, business plan and budget and to supervise and ensure that the  
Executive Committee proceed with managing the Company in line with the Company’s policy. The following  
matters require the approval of shareholders: a capital increase, capital reduction, debenture issuance,  
disposal or transfer of the business or significant part thereof to other parties, the purchase or acquisition of other 
businesses, and an amendment of Memorandum of Association or Articles of Association, etc.

  Furthermore, the Board shall ensure that the Company complies with regulations of the SEC and SET, i.e.  
connected transactions, the disposal or acquisition of assets, etc.

10. To regularly monitor the Company’s performance according the business plan and budget.
11. To consider the management structure, appointment of the Executive Committee, Chief Executive Officer, 

and members of other Committees.
12. A director shall not engage in any business which is similar or in competition with the business of the  

Company or become a partner in an ordinary partnership or become a director of a private company or any other 
company operating a business which is similar or in competition with the business of the Company, unless he or she 
notifies the shareholders meeting prior to the resolution of his or her appointment.

13. A director shall notify the Company without delay when he or she has a direct or indirect interest in any  
contract which is made by the Company, and when he or she holds shares or debentures of the Company or an  
affiliated Company, and shall indicate any increase or decrease in the number of the director’s total number of 
shares.

14. The Board advocates for innovation, adding value to the company and its customers or stakeholders as well 
as having a social responsibility towards society and the environment.

15. To arrange a performance evaluation on the Board 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.

121ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED



122 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

Independent Director
An independent director is a director who independently provides opinions to the Board and protects the  

interests of all shareholders equally. He or she should be able to review transactions that may lead to conflicts of 
interest between the Company and related parties. The Qualifications stipulated by the Company’s independent  
directors are more stringent than SEC and SET as follow:

 1. Holding less than 1 percent of the shares with voting rights of the Company paid-up capital, shall be  
inclusive of the shares held by related persons and those involved. 

 2. Not being or used to be committee who involve in the management of the Company, or its subsidiaries,  
employees, staffs, or advisers with regular salaries form the Company, or any persons with controlling power over 
the Company, except such qualifications have ended for at least two years.

 3. Being an independent director from the management and shareholders who have the authority in the  
Company.

 4. Not being related person by blood or by legal registration or close relative of any directors, managements or 
major shareholders of the Company or authorized persons.

 5. Not having significant business relation with the Company that may restrict him/her to provide or express  
impartial opinions.

 6. Not being or used to be an auditor of the Company, its subsidiaries or entities that may be in conflict.
 7. Not being or used to be a professional service provider who received a service fee of more than 2 million 

Baht per year from the Company, its subsidiaries or entities that may be in conflict.
 8. Not being a director who is appointed to be a representative of directors, executive directors or major  

shareholder.
 9. Not operating businesses that are similar or competitive with the Company’s businesses.
 10. Not holding any other positions, may affect his/her ability to provide independent opinions regarding the 

business operation of the Company.

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

has mandatory required a different person to appoint as the Chairman of the Board, Executive Chairman and CEO. 
The Chairman’s roles and responsibilities are as follows:

 1. Call and chairing the meetings of the Board and the shareholders’ meeting, and jointly with CEO to decide 
the agenda of each meeting.

 2. Ensure each meeting’s efficiency and comply with laws, regulations and the Company’s article of  
associations, as well as allowing directors’ queries and expression of free views.

 3. Encourage the Board to do their duties effectively in conformance with the corporate governance principles.
 4. Oversee the performance of Boards and the sub-committees.
 5. In the case of an equality of votes in the directors’ meeting, the chairman shall have a casting vote.

Sub-committees
The Board has appointed 4 sub-committees: Audit Committee, Executive Committee, Nomination & Remuneration 

Committee and Corporate Governance Committee. Each committee is assigned to consider and oversee specific 
matters before submitting the recommendations and opinions to the Board for consideration. 
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1. Audit Committee 
Appointed by the Board comprise of at least 3 independent directors as follows: 

 Name – Last Name Position
1. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen* Independent Director/Chairman of Audit Committee
2. Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant, Ph. D. Independent Director/Member of Audit Committee 
3. Ms.Sunee Mattanyukul* Independent Director/Member of Audit Committee 

*According to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020, to appoint the new Independent director and sub-committees 
to replace Mr.Prokob Visitkitjakarn, who the retiring director as follows:

 - Gp. Capt.Isaraya Sukcharoen was appointed as Chairman of Audit Committee. 

 - Ms.Sunee Mattanyukul was appointed as Independent Director and Member of Audit Committee.

Audit Committee’s Secretary
Ms. Sadarin Chantakul

Authorities and Duties of the Audit Committee
 1. To review and ensure that the Company’s financial reports (quarterly and annually) are reliable and have  

adequately disclosed related information prior to submission to the Board.
 2. To review and ensure that the Company’s internal control system and internal audit system are suitable and 

effective. The Audit Committee would ensure the independency of the internal audit unit, as well as approve the 
appointment, transfer and dismissal of the chief of the internal audit unit or any other units in charge of internal audit.

 3. To review and ensure the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, the Exchange’s  
regulations, and the laws relating to the Company’s business.

 4. To consider, select nominate and terminate independent person to be the Company’s auditor, and to  
propose such person’s remuneration, as well as attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.

 5. To review and ensure that connected transactions, or transactions that may lead to conflicts of interest, are 
done in compliance with the Securities and Exchange Act, and are reasonable and for the best benefit of the Company.

 6. To prepare and disclose the Audit Committee’s report in the Company’s annual report. That report shall 
contain at least the following information:  

(a) An opinion on the accuracy, completeness and reliability of the Company’s financial report. 
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system.
(c) An opinion on the compliance with the Securities and Exchange Act, the Exchange’s regulations, or the 

laws relating to the Company’s business.
(d) An opinion on the suitability of an auditor.
(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests.
(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.
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2. Executive Committee
Appointed by the Board, having duty of manages the Company’s operation to ensure the compliance to  

objectives and policies set forth by the board. As of December 31, 2020, The Executive Committee comprising  
6 directors as follows:

 Name – Last Name Position
1. Mr.Min Intanate Executive Chairman
2.  Mr.Boonlerd Narathai Executive Director/Chief Executive Officer
3.  Mr.Thanit Klaewdetsri Executive Director/Business Media Director
4.  Mr.Pornchai Jantarasupasang Executive Director/ICT Media and Event Director
5.  Ms.Pornpavee Sahawathanapong   Executive Director/Chief Financial Officer
6.  Mr.Wittaya Kitchanpaiboon Executive Director/Asst. Business Media Director

Executive Committee’s Secretary
Ms.Chanika Kitrattanakan 

Authorities and Duties of the Executive Committee
The Executive Committee has authorities and duties to run the day-to-day operation of the Company. They  

include devising of the Company’s business strategies, business plans, budget, management structure and relevant 
authority structure. The Executive Committee is also responsible for setting business operation guidelines  
corresponding to economic climates. It is to report the plan to the Board for consideration and/or approval. It has to 
also monitor the Company’s performance in accordance with the approved policies. The Executive Committee’s 
main duties are summarized as following:

 1. To review annual budget allocation proposed by the management before proposing it to the Board. In case 
of urgency, the Executive Committee may approve the change or increase expenditure budget as it deems  
necessary, provided that it must report to the Board in the next Board’s meeting.

 2. To approve expenditure according to the level of authorization that has been approved by the Board.
 3. To approve major investments as specified in the annual budget that are assigned or approved by the Board.
 4. To provide advice to the management in the area of finance, marketing, human resource management, and 

other operations.
 5. To approve the financial transactions as follows:
  (a) No limit of authority for the Execute Committee if it approved financial transaction within the scope of 

the business plan or annual budget that the Board has already approved.
  (b) In case that it is not prescribed in the approved budget according to clause (a), the Executive Committee 

has the power to approve financial transactions in an amount not exceeding 20 million baht, whereby such power 
to approve financial transactions shall cover the approval of expenditures in the general course of business, investment 
in capital assets or fixed assets, financial loans, applying for credit facilities, as well as provision of guarantee, for  
instance, provided that the Executive Committee has to propose top the Board’s meeting for acknowledgement.

6.  To perform other tasks as assigned by the Board.
  The Executive Committee does not have the authority to approve any transaction with a conflict of interest, 

or any transaction, which the Executive Committee or its related parties may have a conflict of interest with the  
Company or its subsidiary (if any) according to SET’s regulations. The Executive Committee is required to obtain  
approval from the Board or Shareholders for those connected transactions in accordance with the Company’s  
Articles of Association or relevant laws. This excludes any transactions done in accordance with normal courses of 
business, for which the Board has already stipulated approval guidelines.
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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 Position
1. Assoc.Prof.Rana  Pongruengphant, Ph. D.* Independent Director/Chairman of NRC
2. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen Independent Director/Member of NRC 
3. Ms.Sunee Mattanyukul* Independent Director/Member of NRC

*According to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020, to appoint the new Independent director and sub-committees 
to replace Mr.Prokob Visitkitjakarn, who the retiring director as follows:

- Assoc. Prof.Rana  Pongruengphant, Ph. D. was appointed as Chairman of NRC. 

- Ms.Sunee Mattanyukul was appointed as Independent Director and Member of NRC.

Nomination and Remuneration Committee’s Secretary
Ms.Sadarin Chantakul 

Authorities and Duties of the Nomination and Remuneration Committee
Part 1. Nomination
1.1 To set guidelines and policies with regards to the nomination of members of the Board, members of other 

sub-committees and CEO. The Committee shall consider the appropriate number, structure, composition of  
members, and qualifications, and propose to the Board and Shareholders’ Meeting for approval (if any).

1.2 To consider, nominate and propose suitable candidates for the position of the Board and/or the  
sub-committee and/or CEO, to become a Director, should a current Director’s term is about to expire, should there 
be a vacant position and/or if the Company wishes to appoint an additional Director.

1.3 To consider, succession plans for the CEO and Executives to ensure uninterrupted operation and the  
availability of successors on retirement or inability to perform of the CEO or management. 

1.4 To be responsible for answering any questions about nomination at a Shareholders’ Meeting on behalf of 
the Board.  

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

Part 2. Remuneration
2.1 To set guidelines and policies with regards to the Remuneration of the Company’s directors and members 

of other sub-committees and propose to the Board and Shareholders’ Meeting for approval.
2.2 To determine necessary and appropriate monetary and non-monetary remuneration, for members of the 

Board by taking into consideration each director’s duties and responsibilities, performance and propose to the 
Board and Shareholders’ Meeting for approval.

2.3  To be responsible for answering any questions about remuneration at a Shareholders’ Meeting on behalf 
of the Board. 

2.4  To perform other remuneration related tasks as assigned by the Board.

Procedures for Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration Committee screens appropriate candidates for the Board of Director 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.
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4. Consider directors’ dedication, in case of returning directors, their performance during the previous term. 
5. Submit the screened candidates with accompanying qualifications and reasons of nomination to the Board  

for its consideration before submitting the list to the shareholders’ meeting for approval. The Board, however, 
may appoint directors to fill vacancies or resigned posts during the year or the sub-committees.

Remuneration of Directors
The Nomination and Remuneration Committee to consider the remuneration guidelines for the Company’s  

directors and members of other sub-committees and proposed to the Board. The remuneration is based on  
experience, the performance obligations and responsibilities of the directors, by comparing with other companies in 
the same industry or companies that perform similar business. After the Board has considered and agreed, the  
remuneration of the Company’s directors will be proposed to the Shareholders’ Meeting for consideration and  
approval, which requires the votes of not less than two-thirds of shareholders and proxies (if any) present at the 
meeting.

4. Corporate Governance Committee (CG)
Appointed by the Board comprise of at least 3 Independent Directors and/or Non-executive Directors, more than 

half of members must be Independent Directors. And there must be an Independent Director serve as Chairman of 
Corporate Governance Committee as follows: 

 Name – Last Name Position
1. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen  Independent Director/Chairman of CG
2. Assoc.Prof.Rana  Pongruengphant, Ph. D. Independent Director/Member of CG 
3. Ms.Sunee Mattanyukul*  Independent Director/Member of CG

*The Board appointed Ms.Sunee Mattanyukul as Independent Director and Member of CG to replace Mr.Prokob Visitkitjakarn 

according to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020.

Corporate Governance Committee’s Secretary
Ms.Sadarin Chantakul 

Authorities and Duties of the Corporate Governance Committee
1. To governing and monitoring business operations and the performance of the Board’s committees, ensuring 

management personnel and company employees comply with the principles of the Company’s policies, good  
corporate governance and related laws. 

2. To establish and review significant company procedures and practices those comply with the principles of 
good corporate governance. 

3. To regularly evaluate the Company’s policies, principles and practices. 
4. To provide suggestions relevant to business ethics and best practices to the Company’s directors, management 

and employees. 
5. To Ensuring the principles of good corporate governance are performed in practice, continuously and  

appropriately. 
6. To report to the Board regarding the Company’s corporate governance along with its opinions of the  

Company’s practices and recommendations for relevant improvements.
7. To perform other tasks as assigned by the Board.
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naMeNAME

In 2020, the Board has conducted 6 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. 6/2020 on 10 November 2020, 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 Y2021. 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. 

The Sub-Committees’ Report see page 156-160.

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 Y2020 was approved by The AGM Y2020 held on 4 August 2020, details as follows: 

Directors and sub-committees’ Remuneration Y2020 (Baht)

1. Mr.Manu Leopairote(1) 2,280,000 30,000   2,310,000

2. Mr.Min Intanate(2) - 30,000   30,000

3. Mr.Boonlerd Narathai(2) - 30,000   30,000

4. Mr.Prayoon Rattanachaiyanont 228,000 30,000   258,000

5. Dr.Wilson Teo Yong Peng(2) - 30,000   30,000

6. Mr.Prakob Visitkitjakarn(3) 168,000 20,000 252,000 10,000 450,000

7. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen(4) 228,000 25,000 245,000 20,000 518,000

8. Assoc. Prof.Rana  Pongruengphant, Ph.D.  228,000 30,000 228,000 15,000 501,000

9. Ms.Sunee Mattanyukul(5) 34,000 - 34,000 - 68,000

Total  3,166,000 225,000 759,000 45,000 4,195,000

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.

 (2) Mr.Min Intanate, Dr.Wilson Teo Yong Peng and Mr.Boonlerd Narathai have proposed an intention not to receive the 
monthly remuneration as the Director.  

MONTHLY
REMUNERATION 
FOR THE BOARD

MEETING
ALLOWANCE

FOR THE BOARD

MONTHLY
REMUNERATION 

FOR AC

MEETING
ALLOWANCE FOR 
SUB-COMMITTEE

TOTAL
REMUNERATION
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 TYPE OF
 REMUNERATION

 (3) Mr.Prakob Visitkitjakarn passed away on 14 October 2020
 (4) Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen was appointed as Chairman of Audit Committee effective on 10 November 2020.
 (5) Ms.Sunee Mattanyukul was appointed in place of Mr.Prakob VisitKitjakarn, Independent Director, Member of AC, Member 

of NRC and Member of CG, according to the Board’s resolution no. 6/2020 on 14 November 2020.

In 2020, During the Covid-19 virus, The Board proposes to reduce the monthly remuneration by 30% for 2 
months to reduce the Company’s burden.

Executive Remuneration
Executive remuneration shall be in accordance with the rules the determined by the Executive Committee, 

based on the Company’s operating results and the results of performance assessment of each executive.  
Short-term and long-term key performance indicators (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. 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 as at December 31.

NO. OF
PERSONS

2020 2019

DEPARTMENT TOTALTEMPORARY
EMPLOYEE

FULL TIME
EMPLOYEE

AMOUNT
(BAHT/Y)

NO. OF
PERSONS

AMOUNT
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Salary and welfare* 6 9,457,825 6 10,060,883

*A total provident fund contribution in Y2020 was 655,173 Baht for 6 Executives and 385,623 Baht for 7 Executives in Y2019. 
Remark: Bonus: Y2019-2020, The Executive Chairman, CEO and all executive no bonus.
  Other benefits: The same as the others employees, such as provident fund, Health insurance, Annual health check, PI & DO 
and Training.

Employees
As at 31 December 2020, the Company employs a total of 67 employees (excluding Executives). They can be  

divided into 67 full time employees and none temporary employees with the details as follows: 

Strategy and Support 6 - 6

Event and IT Media 8 - 8

Creative 10 - 10

Content & Media 6 - 6

Digital Service 25 - 25

Internal Audit 2 - 2

Accounting, Finance and Human Resource Management 10 - 10

Total 67 -  67
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 type of
ReMuneRation
 TYPE OF
REMUNERATION

2020 2019

Labor Disputes
-None-

Employee Remuneration
The Company has determined short-term and long-term key performance indicators (KPIs) shall be determined 

based on Balanced Scorecard principles by considering the aspects related to finance, customer, work process  
development, and learning for development of innovations for each employee in accordance with their positions, 
duties and responsibilities. Executive of each division conducted the assessment and Human Resources Department 
compiled the results, classified employees and sent them to the Executives for consideration and determination. 
The remuneration payment policy was in conformity with both short-term and long-term operating performance  
together with economic circumstances, cost of living, and standard remuneration in the same industry. The KPIs has 
been regularly used in considering salary and bonus. The Company has offered a package of welfare apart from  
salary, bonus and contributions to the Provident Fund, which includes team incentive, health insurance, annual 
health check and professional indemnity insurance. 

Employees’ remuneration (excluded of the Executives) as at December 31

Salary, Bonus and welfare* 67 30,818,760 69 36,049,312

*A total provident fund contribution in Y2020 was 459,687 Baht for 49 employees and 857,981 Baht for 43 employees in Y2019.  

In 2020, During the Covid-19 virus, The Executives and all employees have proposed a reduction of the salary in 
proportion to their salary for 2 months to reduce the Company’s burden.

Human Resource Development Policy
The Company has a policy to develop its staff on a regular basis with an aim to enhance their knowledge, skills 

and expertise, as well as efficiency in the performance of employees in all levels. The Company encourages its 
staffs to develop their expertise from actual operation (On-the-job training). New employees will have supervisors 
from each department to train them. Besides, the Company’s advisors will regularly provide internal trainings to 
share their experiences and provide additional knowledge to employees. The Company also considers sending its 
employees and executives from various departments to attend additional trainings and seminars on matters related 
to the operation of each department. Moreover, the Company has a policy to send employees on overseas field 
trips, in order for them to catch up with new technology and innovations and see if those innovations may  
be applied to improve the Company’s business operation. 

In 2020, The Covid-19 situation, the Company encourages employees to Online training via the “Wisimo” as a 
KPIs in the annual employee assessment. And has planned to develop our human resource by improve the  
learning process to respond to change in technology and media competition. The Company has provided in  
average 8.30 hours per person of human resource development.

NO. OF
PERSONS

AMOUNT
(BAHT/Y)

NO. OF
PERSONS

AMOUNT
(BAHT/Y)
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The Company has established corporate governance 
policies with an objective of promoting transparency 
and efficiency in accordance with the Stock Exchange of 
Thailand (SET) guidelines stipulated 5 sections as  
follows:

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 2020, the meeting was held on 4 August 
2020. 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, accessible by public transportation and 
the measure to prevent the spread of COVID-19.

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 2020 annual general 
meeting during the period from 1-31 December 2019 
and 13 May-12 June 2020. 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 Director 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 

CORpORAte GOveRNANCe
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meeting day. Aside from this, The Company put 
an advertisement on the details of the AGM for the  
year 2020 in the newspapers for three consecutive 
days prior to the meeting day.

On the day of the AGM, The Company utilized a  
Barcode system in use of the registration and vote  
collection to speed up the processing of the votes. The 
Company prepared the sufficient numbers of personnel 
to facilitate verification and registration of shareholders 
who attended the meeting with no more than 20  
minutes used for services the shareholder or processes 
the Proxy Register. The Company also provided stamp 
duty using on the proxy forms for shareholders. Prepare 
ballot card for shareholders and proxies who attended 
the meeting, and kept them when the meeting finished. 
To further facilitate shareholders, when the meeting 
commenced, The Company’s secretary announced the 
number or percentage of shareholders who attended 
the meeting themselves and those who appointed  
another person to attend the meeting on their behalf 
with clear distinction. The secretary also announced 
the voting procedures and how the votes would be 
counted to the shareholders with one vote per share. 
During the meeting, The Company gave shareholders  
the opportunities to ask questions and record minutes 
of meeting on each agenda. For transparency purpose 
and good corporate governance, The Company invited 
a legal advisor “Ms. Kitiya Phaksahan” to be witnessed 
as a voting committee. For the voting results, The Company 
announced the results of the 2020 meeting by presenting 
the voting results on each agenda classified as “Yes”, 
“No”, “No Vote” and “Voided Ballot”. After the meeting 
ended, the results were sent to the Stock Exchange of 
Thailand (SET) on the same day and published on The 
Company’s website. The Company took a complete 
meeting’s minutes and sent to the SET. The minutes 
and related media became publicly available on The 
Company’s website within 14 days after the AGM day. 
The Company recorded VDO in the meeting.

Section 2: Equal treatment of shareholders
The Company has a policy to treat and protect the 

rights of all shareholders equally and fairly based on 
good corporate governance principles in 2020 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 2019 
and 13 May-12 June 2020 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 Visitkijakarn and Group Captain Isaraya 
Sukcharoen. 

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  

stakeholder 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 overall society. 
The Company has organized cooperation between  
stakeholders to operate best profit, create jobs and  
business with financially sustainable. The Board is  
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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.

Y2020, the Company got the quality scored of AGM 
at 100/100 and 90% 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 2020, 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.

 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 qual i t ies and serv ice  
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 2020, The Company has not received any customer 
complaint. The Company had a survey of customer  
satisfaction at the “Commart”, the most customers  
satisfied with the every brand in event, the best promotion 
and can received products immediate.

 Business Partners and Creditors: The Company’s 
dealings with any business partner shall be conducted in 
a manner that upholds the reputation of the company 
and all relevant laws. The Company does not support 
partners with unethical business practices, illegal actions, 
corruption, intellectual property violations or human 
rights violations. The Company employees must be 
aware of the common interests of the Company’s business 
partners and treat them equitably. The Company  
determines clear and just policies and guidelines for the 
selection of business partners. The Company shall also 
consider its business partners to be a key factor in jointly 
creating a value chain for its customers. 

In regards of its treatment of Creditors, the Company 
is committed to conducting business with principle and 
discipline to establish trust. The Company will adhere to 
the contract or the terms of agreed requirements. In the 
case of non-compliance, the Company will notify its 
creditors in order for both parties to jointly find a solution.

In 2020, 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 2020, 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.
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In 2020, 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 eighteen years and join a charity run with partners. 

 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 2020, 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. The  
Company had no work-related accidents or illnesses.

For the environment, The Company’s event 
“Commart” 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 partners can published their products and promotion 
program thru the Company’s PR channels. Recycle in 
Commart, the Company organized activities to separate 
recycle waste and e-waste to send to the e-waste  
disposal properly.

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 related transaction 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.  

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. 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.

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 2020, 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 presenteda 
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.

133ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED



134 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

The Company proposed to the Shareholders appointing EY Office Limited to be The Company’s external 
auditor for Y2020 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 1,200,000 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 2020, Dr. Wilson Teo Yong Peng, the Board had traded the Company’s Shares and report to the Company’s 

secretary before 2 days.

Report on the Company’s securities holding by the Board, Executives, the spouses and their underage children.
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NAME POSITION
NO. OF
SHARES

31 DEC 2020

NO. OF
SHARES

1 JAN 2020 (-) DECREASE(+) INCREASE

CHANGES

 1. Mr.Manu Leopairote Chairman of the Board 780,000 - - 780,000
 2. Mr.Min Intanate Director/ 206,338,000 - - 206,338,000
   Executive Chairman
 3. Mr.Boonlerd Narathai Director/CEO 600 - - 600
 4. Mr.Prayoon Rattanachaiyanont Director 1,064,400 - - 1,064,400
 5. Dr.Wilson Teo Yong Peng Director 375,000 - (375,000) -
 6. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen Independent Director/ 950,000 - - 950,000
   Chairman of AC/
   Member of NRC/
   Chairman of CG 
 7. Assoc.Prof.Rana Independent Director/ - - - -
  Pongruengphant, Ph.D. Member of AC/
   Chairman of NRC/
   Member of CG 
 8. Ms.Sunee Mattanyukul Independent Director/
   Member of AC/
   Member of NRC/
   Member of CG - - - -
 9. Ms.Pornpavee Sahawathanapong Executive Director/CFO 394,800 - - 394,800
 10. Mr.Pornchai Jantarasupasang Executive Director/ 25,000 - - 25,000
   CIT Director 
 11. Mr.Thanit Klaewdetsri Executive Director/ - - - -
   Business Director
 12. Mr.Wittaya Kitchanpaiboon Executive Director/ -   -
   Asst.Business Director
 13. Ms.Nonglak Ngamkham Accounting Manager 200 - - 200
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 Section 5: Responsibilities of the Board
Structure of the Board

The Board of Directors consists of persons from  
various backgrounds, skills, experiences, and expertise 
across genders and ages. At least one director has the 
experience in the Company’s core business. The Board 
plays an important role in setting directions and overall 
strategy of the organization and in monitoring, reviewing, 
and evaluating the Company’s performance.

The Board’s structure comprises independent  
directors for at least one-third of the Board but no less 
than three directors. On 31 December 2020, The  
Company had 8 directors including 2 executive directors 
or 25% and 6 non-executive directors or 75% which  
included 3 independent directors or 37.5% more than 
1/3 of total of the Board. 

The Board appointed 4 sub-committees including 
the Audit Committee (AC), Executive Committee,  
Nomination and Remuneration Committee (NRC), and 
Corporate Governance Committee (CG) to consider  
important issues and help with The Company’s  
oversight (Details are in the management structure  
diagram).

Duration and the Term in office of the Board
The Board of Director: 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 with in 3 working days. 

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 
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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 Directorship 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.

Y2020, the Company conducted for the self-assessment 
for the Board as a whole, the self-assessment of sub- 
committees as a whole, the self-assessment of the Board 
of Directors and of committee members on an individual 
basis and CEO evaluation. All the results from the  
assessment will be informed the Board, along with  
suggestions on how to develop the effective of the  
Directors’ and/or related sectors’ work, in order to achieve 
the maximum benefits of good corporate governance. 
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.
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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)
In 2020, Course attended by Directors and Executives 

NAME COURSE
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 1. Mr.Boonlerd Narathai  Director/CEO/Executive Director - mai FANZI CLUB 2020
 2. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen Independent Director/Chairman of AC/ - Strengthening Good Corporate 
   Member of NRC/Chairman of CG  Governance by Audit Committee and
      Independent Director: Experiences
     from Fraud Cases
 3. Assoc.Prof.Rana Pongruengphant, Ph.D. Independent Director/Member of AC/ - Leaders of Learning in Digital Age
   Chairman of NRC/Member of CG 
 4. Ms.Sunee Mattanyukul Independent Director/Member of AC/ - Director Accreditation Program
   Member of NRC/Member of CG  (DAP) 178/2020
 5. Ms.Pornpavee Sahawathanapong Executive Director/CFO - CFO 2021
    - New TFRS: Impact on Financial 
     statement and relief measures
     Covid-19 (Analysis perspective)

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 2020, the Company has 1 new director and arranged the orientation by Executive chairman, CEO and  
Executives. To acknowledge the Company’s business, operation, rules, regulation and code of conduct before  
commencing his/her role.

The Company Secretary
The Board of Directors 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

POSITION
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 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

Succession Plan
The Board required a CEO succession plan to assure investors, organizations, and employees that the Company’s 

operations will continue seamlessly if the position becomes vacant. The Board assigned the Human Resource  
department to be in charge of determining the criteria and succession plan and ensure that the plan is reviewed 
every year.

Oversight for Associated Companies and Joint Ventures
In 2020, The Company had no associated and/or subsidiary company; therefore, it did not provide any oversight.

The Company has regulated an annual review of corporate governance policy. In 2020, 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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PRINCIPLE/BEST PRACTICES BY SET ExPLANATION

The Board of Directors deems that the Chairman 
of the Board is fully qualified for the definition of 
independent directors and can provide opinions  
independently. 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 
direc are knowledgeable and skilled persons, and 
experiences for the long time will help such directors 
better under Company’s business and independently 
provides opinion to the Board.

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 stand  
 the appointment. 
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Anti-corruption Policy
The Board of Directors 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 2020, the Company provided trainings to all employees and orientations for new employees every month to 
ensure that the employees are aware of the Company’s rules, regulations, ethical requirements, anti-corruption  
policy, work practices, procurement procedures, welfare, and whistleblowing and complaint channels. At the same 
time, 

Whistleblowing 
The Company has made available channels for whistleblowers, including employees and other stakeholders to 

report on any suspected violation of law or Code of Conduct or fraudulent behavior or wrongful conduct of a  
person in the organization. A mechanism for the protection of whistleblowers and accused persons is also put in 
place. To ensure whistleblower’s trust, information obtained from whistleblowers will be kept confidential and 
known only among responsible parties. The procedures are as follows:

1. Whistleblowing report and complaint: The complainant lodges a complaint or provides information through 
2 channels:

1.1 Post:
 The Chairman of Audit Committee
 ARIP Public Company Limited
 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, 
 Din Daeng, Bangkok 10400
1.2 Email: 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 of  

Director, to notify the result to complainant.
2.3 In case, no disclose complainant, must be provide the sufficient evidence to show that there are reasonable 

to believe that it is a violation of laws, rules and regulation of Code of Conduct.
3. Whistleblower’s Protection 
The Company is aware of safety and damage to the whistleblower or the complainant and the respondent of 

those who cooperated in the investigation including sources of information or related parties. The Company will not 
disclose the name, address, image and other information of the complainant. 

In 2020, 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.
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The Company is aware of the importance of the business conduct under good corporate governance, and 
adheres to the virtuous principles along with being responsible for the society and environment by  
considering the benefits of all groups of related stakeholders. Therefore, the Company has defined the  
Corporate Social Responsibility policies as follows:

1. To operate the business under good corporate  
governance.

2. To engage in the business with fairness and 
honesty, and not operate the business in any way 
that will infringe intellectual properties or copyrights 
of any forms.

3. To treat all personnel fairly and respect human 
rights, in order to create good quality of life for  
employees.

4. To be responsible to the consumers by selecting 
products that are safe for consumers, and providing 
superior service, in order to respond to the demands 
and create maximum satisfaction for consumers.

5. To take part in developing the community and  
society, and give 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 

CORpORAte SOCiAl ResPONsIBILITy (CsR)
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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 opera tes  the  bus iness  in  

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

2. Business engagement with fairness
The Company operates the business under  

competitive rules that are honest, truthful, do not  
oppose any regulations, and do not infringe intellectual 
properties. If the Company is to use the works or  
information that belongs to the external individuals’ 
rights for the Company’s internal use, then the  
Company must carefully inspect to ensure that it is 
not infringing the intellectual properties of others. The 
Company also promotes and builds conscience 
among employees to perform in accordance to the 
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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  
activities to develop and motivate employees; for  
examples

- Having employees to attend both internal and  
external training according to the jobs’ responsibilities, in 
order to enhance knowledge and capabilities of the  
employees and adapt them to their works.

- Annual medical check-ups for all employees and 
also their family for special price.

- The Executive meet employees: The Company  
annual meeting the Executive to communicate the  
Company’s policies and direction.

- 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,  
ProvidentFund, 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 firefighting  
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.
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7. Responsibility to the society in other areas 
 - Promoted the “Card for You” project by The 

BetterThailand Foundation, which contributes the  
opportunitiesfor disabled and underprivileged children to 
express their imagination in arts through color pencils, 
paint brushes, and color inks. In 2020, the children  
expressed the capabilities in art under the theme of 
“Our New Way of Life” 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 maiA Virtual Run 2020 project, 
the fund raising activity donating to The Thai Red Cross 
Society for Somdej Phraborom Ratchathewi at Sriracha 
Hospital.

5. Development in community and society
The Company encourages employees to participate 

as volunteer in ICT knowledge to kids, and organized  
annual fire drill trainings; furthermore, the Company  
always maintained the garbage areas to be clean,  
hygienic, not disturbing, does not produce odors and  
become the source of spreading pathogen and germs, in 
order to keep the community safe and unpolluted.

6. Environmental preservation
The Company is aware of the environmental quality. 

We are one of environment protection with ourselves, 
families, and society. The Company had campaigned and 
educated employees via email, PR board and Chill Talk’s 
meeting let them aware of and approach to environmental 
management as follows:

6.1 Energy: Reduce consumption, using 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, plastic and metal.
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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 

inteRnAl CONTROL
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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 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 2020, 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 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.

control activities will suggest possible risks that may arise 
from normal operation. This is for employees to take 
precautions measures, which should lead to successful 
operation. Samples of control activities are listed below:

- Finance and accounting: the Company has an  
internal control system relating to debt collection,  
safekeeping of cash, receive-pay, bank deposits  
and I.O.U. to ensure compliance with the Company’s 
regulations. Accounting entries are recorded accurately 
and consistently.  

- Procurement of goods and services: the Company 
has established procurement rules and procedures to be 
used as a guideline for procurement. The guideline  
clearly stipulates duties and responsibilities procurement 
procedures, including among others, approval authority, 
determination of requirements and acceptance of goods 
and services. 

- The Company has determined key performance  
indicators (KPIs) 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 IT system 
crashes.

4. Information and Communication
The Company has an information system to support 

business operations, financial reporting,  policy and  
regulation compliances. The Company has sufficiently and 
adequately prepared data and significant information to 
support decision-making. Moreover, the information  
obtained from outside of the organization is communicated 
to Executives and users within the organization in the  
format that allows the recipients to perform their duties 
and responsibilities effectively.
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3. The Company has notified Executives to ensure 
their awareness and acknowledgement of their obligations 
to report the holdings of the Company’s shares by 
themselves, their spouses and minor children. They also 
have an obligation to report changes in securities possession 
to the Office of SEC in pursuant to Article 59 and penalties 
under the Securities and Exchange Act, B.E. 2535.

4. The Company has notified its Directors, Executives, 
Employees and Staff so they are aware of the above  
regulations, and to forbid them from trading the Company’s 
securities within the period of 1 month prior to the  
disclosure of financial statements to the public.

5. The Company includes this subject as a matter of 
ethics to be observed by Employees. Employees must 
not use their positions, duties and the Company’s  
confidential information to seek benefits for themselves 
and related parties. 

If any of the above persons are found to use the 
Company’s internal information for their own benefits, 
the Company shall deem that such persons have committed 
a serious disciplinary offense and will be subjected to 
disciplinary actions pursuant to the Company’s Articles 
of Association.

In 2020, The Company did not receive any report on 
the misuse of the Company inside information by Directors, 
Executives, Employees and Staff. 

Monitoring of Insider Trading Policy
The Company’s Board of Directors recognizes the  

importance of preventing the misuse of the Company’s 
internal information for personal gains. It, therefore, 
made a policy to withhold confidential information  
that has not been made available to the public. Such 
confidential information shall only be disclosed to the 
parties concerned.

1. The Company’s Directors, Executives, Employees 
and Staff are not allowed to disclose the Company’s 
confidential and/or internal information or exploit it for 
the benefit of themselves or others whether directly or 
indirectly and whether they will receive any benefit in 
return. 

2. The Company’s Directors and Executives (including 
their spouses and minor children), Employees and Staff 
are not allowed to use the Company’s internal information, 
which may have actual or potential impact on the price 
of the Company’s securities. They could not use the internal 
information to buy, sell, and offer to buy or offer to sell 
or persuade other people to buy, sell, offer to buy or offer 
to sell the Company’s securities whether directly or indirectly 
before it is released to the public. The above prohibitions 
also apply regardless of the fact that the action may 
benefit the Company’s Executives or others or in order 
to allow others to conduct such action so that they will 
receive benefit in return. Any person violating this regulation 
will be subject to disciplinary punishment measures of 
the Company and relevant laws. 
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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 2020, under Note 7 
to financial statements: business transactions with  
related companies. The Company has complied with 
the following policies:

  

1. Necessity and Justification of Related Transactions
The Company’s audit committee has considered  

related transactions and has an opinion that the related 
transactions are necessary and reasonable. They contribute 
the best benefit to the Company. Such transactions are 
considered to be in accordance with ordinary course of 
business, and follow market price or fair value. They are 
not different from the sales and purchase with other 
third parties. 

2. Approval of Procedure of Related Transactions
The Company has established policy measures with 

regards to the Company’s conduct when making related 
transactions with those who may have conflict of interest. 
Executives and those who may have conflict of interest 
are not allowed to participate in the approval of such 
transactions. The Company’s audit committee will  
give opinions and comments on the significance of the 
transactions, justification and appropriateness in terms of 
prices of related transactions, whereby terms and conditions 
will be established in accordance with ordinary courses 
of business under fair market price. This market price can 
be compared with pricing offered by third parties. In case 
that the audit committee is not specialized in considering 
any related transaction, the Company will involve an  
independent specialist or the Company’s auditor to provide 
opinions in such related transactions to support the decision 
making of the Board of Directors or shareholders as the 
case may be.

In addition, the Board of Directors must ensure that 
the Company will comply with the Securities and  
Exchange Act, and regulations, notifications, or  
requirements of the Stock Exchange of Thailand.  
Moreover, it will comply with the requirements regarding  
disclosure of related party transactions, and the  
acquisition or disposal of significant assets of the  
Company or its associated companies in accordance with 
standard accounting practice set by the Federation of 
Accounting Professions. 

Policy on Related Transactions in the Future
The Company may continue to have related transactions 

with its associates, which are made under ordinary courses 
of business and conditions. They would not be different 
to conditions offered by the Company to third parties. 
These related transactions are carried out; as they are 
necessary to the business operation within the group of 
the Company. In this regards, pricing policy will be clearly 
established with fairness and according to market price. 
The audit committee will also review the compliance 
with criteria and may give opinions on the justification of 
transactions on a quarterly basis.

For there is any future related transaction that may 
not be in accordance with ordinary courses of business; 
the Company will involve the audit committee to review 
the compliance with criteria and justify those transactions 
before the Company entering such transaction. If such 
future related transactions potentially create conflict of 
interest, the Board of Directors must comply with the  
Securities and Exchange Act, regulations, notifications,  
orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand. 
 It will also comply with the requirements regarding  
disclosure of related transactions, and the acquisition or 
disposal of significant assets of the Company or associated 
companies in accordance with standard accounting  
practice set by Federation of Accounting Professions.

Policy on Conflict of Interest
The Company has established measures to prevent 

conflict of interest that may arise from related transactions 
of the Company and persons who may have conflict of 
interest. Executives and stakeholders in question will not 
be allowed to take part in the approval of those transactions. 
The Company’s Board of Directors must ensure that the 
Company has complied with the Securities and Exchange 
Act, and regulations, notifications, orders, or requirements 
of the Stock Exchange of Thailand. Besides, it will ascertain 
that the Company follows regulations regarding the  
disclosure of related transactions, the acquisition or  
disposal of significant assets of the Company, and the 
accounting standards prescribed by the Federation of  
Accounting Professions. 

In addition, the Company will engage the Audit  
Committee or auditors or independent specialists as the 
case may be: to review and give opinion on the suitability 
of prices and justification of transactions. It will disclose 
related transactions in the notes to the financial  
statements that have been verified or reviewed by the 
Company’s auditor in the annual information reporting 
form (Form 56-1) and annual report.

RelAted TRANsACTION
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2020 2019 2018
 MB % MB % MB %

Assets            
Current assets            

Cash	and	cash	equivalents	 82.46	 32.97	 72.80	 31.02	 104.74	 45.01

Trade	and	other	receivables	 75.80	 30.31	 56.38	 24.02	 39.78	 17.09

Inventories	 0.10	 0.04	 0.17	 0.07	 0.23	 0.10

Other	current	assets	 13.85	 5.54	 19.46	 8.29	 7.27	 3.12

Total current assets 172.22 68.86 148.80 63.40 152.01 65.32
Non-current assets            

Restricted	bank	deposit	 11.50	 4.60	 11.50	 4.90	 11.50	 4.94

Property,	building	and	equipment	 44.94	 17.97	 46.20	 19.68	 47.59	 20.45

Intangible	asset	 13.30	 5.32	 11.91	 5.07	 2.81	 1.21

Withholding	tax	deducted	at	source	 5.88	 2.35	 13.49	 5.75	 14.26	 6.13

Other	non-current	assets	 2.28	 0.91	 2.83	 1.20	 4.55	 1.96

Total non-current assets 77.90 31.14 85.92 36.60 80.71 34.68
Total assets 250.11 100.00 234.72 100.00 232.72 100.00

Liabilities and Shareholders’ equity            
Current Liabilities            

Trade	and	other	payables	 28.32	 11.32	 18.07	 7.70	 15.96	 6.86

Current	portion	of	liabilities	under	finance	lease	agreement	 0.40	 0.16	 0.38	 0.16	 0.35	 0.15

Other	current	liabilities	 5.11	 2.04	 2.60	 1.11	 2.93	 1.26

Total current liabilities 33.83 13.53 21.05 8.97 19.23 8.27
Non-current liabilities            

Liabilities	under	finance	lease	agreement	

	 net	of	current	portion		 0.32	 0.13	 0.71	 0.30	 1.09	 0.47

Reserve	for	long-term	employee	benefits	 7.64	 3.05	 6.15	 2.62	 6.91	 2.97

Total liabilities 41.78 16.71 27.91 11.89 27.24 11.70

Shareholders’ equity            
Share	capital	Registered	 116.50	 		 116.50	 		 116.50	 	

Share	capital-Issued	and	fully	paid	 116.50	 46.58	 116.50	 49.63	 116.50	 50.06

Share	premium	 83.46	 33.37	 83.46	 35.56	 83.46	 35.87

Retained	earnings	(deficit)	 		 		 		 		 		 	

	-	Appropriated	-	Statutory	reserve	 11.65	 4.66	 11.65	 4.96	 11.65	 5.01

	-	Deficit	 (3.28)	 (1.31)	 (4.81)	 (2.05)	 (6.14)	 (2.64)

Total shareholders’ equity 208.33 83.29 206.81 88.11 205.48 88.30
Total  liabilities and shareholders’ equity 250.11 100.00 234.72 100.00 232.72 100.00

MAnAGeMent diSCUSSiOn 
AND ANALysIs (MD&A)
The comparison of statement of financial position as of 31 December 2018 to 2020
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MANAGEMENT’S DISCuSSIoN AND ANALySIS oF FINANCIAL PoSITIoN AND oPERATING RESuLTS
1. operating results
 1.1 total Revenue 

In 2020, the Company had total revenues 
of 224.77 million baht, an increase from the 
previous year by 60.23 million baht or 36.60% 
mainly due to income from government  
projects, special projects (one-off Projects), 
and the events management projects.

 1.2 operating revenues comparison by segments
Revenue by segment can be seen that in 

the year 2020, the majority of the revenue  
increased from the digital service of 132.38 
million baht or 58.90%, comparing the previous 
year. Due to the Covid-19’s situation, the Company’s 
main business was decreased such as advertising 
and event income. Therefore, the Company  
focused on government projects and special 
projects (one-off projects) to compensate the 
Company’s main business income.

The proportion of operating revenue in 2020, 
compared with the same segment from previous 
year. The digital service income an increase of 
28%. The revenue from event and media and 
contents were decreased at -17% and -10%,  
respectively. 

 1.3 proportion of operating Revenue (%Common Size)

 1.4 Costs and expenses

2020 2019 Change (+/-)
 MB % MB % MB %

Cost	of	sales	and	services	 180.84	 82.09	 118.47	 72.79	 62.37	 52.64

Selling	and	Administrative	expenses	 39.46	 17.91	 44.29	 27.21	 (4.83)	 (10.90)

Total 220.30 100.00 162.76 100.00 57.54 35.35

In 2020, the Company’s cost of sales and services were 180.84 million baht, an increase of 62.37 million baht or 
52.65% from the previous year, it is mainly from the government project and special projects (one-off projects) which is  
consistent with the increase of revenue. 

Selling and administrative expenses in 2020 amounted to 39.46 million baht, a decrease of 4.83 million baht or 
10.90% from the previous year, affecting from last year’s provision for employee benefits under the Labor Protection 
Act. This year the Company has better control over expenses, along with the board, Executives and all Employees 
jointly the salary reduction to reduce the company’s burden during the impact of the epidemic of Covid-19 for a  
period. (2 months)
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 1.5 net profit (loss) after tax

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit : MB

2020 2019 2018 2017 2016

3.56

1.33

3.40

2.16 1.85

In summary, net profit for the year 2020 
was 3.56 million baht, an increased 2.23  
million baht from previous year. The Company 
had reclassified actuarial loss in subsequent 
period amount 2.04 million baht. Then the 
comprehensive income for the year was 1.52 
million baht a slight increase from the previous 
year. 

2. analysis of financial position

2020

2020

2019

2019

Change (+/-)

Change (+/-)

 MB % MB % MB %

Assets
Current	assets

Cash	and	cash	equivalents	 82.46	 32.97	 72.80	 31.02	 9.66	 13.27

Trade	and	other	receivables	 75.80	 30.31	 56.38	 24.02	 19.43	 34.46

Inventories	 0.10	 0.04	 0.17	 0.07	 (0.06)	 (37.73)

Other	current	assets	 13.85	 5.54	 19.46	 8.29	 (5.61)	 (28.84)

Total current assets 172.22 68.86 148.80 63.40 23.41 15.73
Non-current	assets	 		 		 		 		 		 	

Restricted	bank	deposit	 11.50	 4.60	 11.50	 4.90	 -	 -

Property,	building	and	equipment	 44.94	 17.97	 46.20	 19.68	 (1.26)	 (2.72)

Intangible	asset	 13.30	 5.32	 11.91	 5.07	 1.39	 11.69

Withholding	tax	deducted	at	source	 5.88	 2.35	 13.49	 5.75	 (7.61)	 (56.42)

Other	non-current	assets	 2.28	 0.91	 2.83	 1.20	 (0.54)	 (19.27)

Total non-current assets 77.90 31.14 85.92 36.60 (8.02) (9.33)
Total assets 250.11 100.00 234.72 100.00 15.39 6.56

Liabilities
Current	Liabilities

Trade	and	other	payables	 28.32	 67.78	 18.07	 64.74	 10.25	 56.73

Current	portion	of	lease	liability/	

		Liability	under	finance	lease	agreement	 0.40	 0.96	 0.38	 1.34	 0.02	 6.35

Other	current	liabilities	 5.11	 12.22	 2.60	 9.33	 2.50	 96.12

Total current liabilities 33.83 80.96 21.05 75.41 12.78 60.71
Non-current	liabilities	 		 		 		 		 		 	

Lease	liability/	Liability	under	finance	lease	agreement		

		-	net	of	current	portion	 0.32	 0.76	 0.71	 2.56	 (0.40)	 (55.82)

Reserve	for	long-term	employee	benefits	 7.64	 18.28	 6.15	 22.03	 1.49	 24.22

Total liabilities 41.78 100.00 27.91 100.00 13.87 49.69

As of 31 December 2020, the Company has total assets of 250.11 million baht, an increase of 15.39 million baht 
or 6.56% from the previous year. The main items were the increased of trade and other receivable of 19.43 million 
baht and Cash and cash equivalents of 9.66 million baht.

As of 31 December 2020, the Company had total liabilities of 41.78 million baht, an increase of 13.87 million 
baht or 49.69% from the previous year. The main increase was trade and other payables from business operation.

 MB % MB % MB %
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2020 2019 Change (+/-)

Shareholders’	equity	 		 		 		 		 		 	

Share	capital	Registered	 116.50	 	 116.50	 	 		 	

Share	capital-Issued	and	fully	paid	 116.50	 55.92	 116.50	 56.33	 -	 -

Share	premium	 83.46	 40.06	 83.46	 40.36	 -	 -

Retained	earnings	(deficit)

	-	Appropriated	-	Statutory	reserve	 11.65	 5.59	 11.65	 5.63	 -	 -

	-	Deficit	 (3.28)	 (1.58)	 (4.81)	 (2.32)	 1.52	 31.68

Total shareholders’ equity 208.33 100.00 206.81 100.00 1.52 0.74

As of 31 December 2020, the Company had a total shareholders’ equity of 208.33 million baht, an increase of 
1.52 million baht or 0.74% from the previous year because of the operating result of 2020.

3. financial Ratio analysis
 3.1 profitability Ratios
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In 2020, the Company’s gross profit ratio was 
19.53%, a decrease from the previous year 27.95%, 
because of the increase revenue from government 
projects and special projects (one-off projects) which 
have higher costs. 

In 2020, the Company’s net profit margin ratio 
was 1.58%, an increase from the previous year 
0.81%, although the Company had a lower gross  
profit but the Company has better control over  
expenses, along with all Directors, Executives,  
Employees join in reducing their salary during the 
Covid-19 epidemic for 2 months.

gross profit Margin Ratio (%)

net profit Margin Ratio (%)

 MB % MB % MB %
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In 2020, the Company’s return on assets ratio 
was 1.84% more than the previous year’s ratio 0.77% 
because of the increase in the operation’s profit. 

Return on assets Ratio (Roa) (%)

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

    

2020 2019 2018 2017 2016

19.53%

27.95% 30.44%
24.94% 26.68%

2020 2019 2018 2017 2016

1.58%

2.51%

1.33%
1.04%0.81%

2020 2019 2018 2017 2016

2.63%

1.42%

0.77%

1.84%

1.01%

Gross Profit margin

Net Profit (Loss) margin

Return on Assets Ratio (ROA)



152 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

  

  
  

        

0.64%

7.07

5.09

7.90
6.99 6.23

1.72% 1.66%

1.07% 0.93%

2020 2019 2018 2017 2016

2020 2019 2018 2017 2016

119
111

74

5562

27 28 32 26
37

Avg Collection Period Avg Payment Period

2020 2019 2018 2017 2016
Return on shareholders equity (ROE)

Current ratio (Times)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

  

  
  

        

0.64%

7.07

5.09

7.90
6.99 6.23

1.72% 1.66%

1.07% 0.93%

2020 2019 2018 2017 2016

2020 2019 2018 2017 2016

119
111

74

5562

27 28 32 26
37

Avg Collection Period Avg Payment Period

2020 2019 2018 2017 2016
Return on shareholders equity (ROE)

Current ratio (Times)

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

  

  
  

        

0.64%

7.07

5.09

7.90
6.99 6.23

1.72% 1.66%

1.07% 0.93%

2020 2019 2018 2017 2016

2020 2019 2018 2017 2016

119
111

74

5562

27 28 32 26
37

Avg Collection Period Avg Payment Period

2020 2019 2018 2017 2016
Return on shareholders equity (ROE)

Current ratio (Times)

In 2020, the Company’s return on equity ratio 
was 1.72% more than the previous year’s ratio 
0.64% because of the increase in the operation’s 
profit.

Return on equity Ratio (Roe) (%)

Current Ratio (times)

Cash cycle

 3.2 liquidity Ratio

As of 31 December 2020, the Company’s current 
ratio was 5.09 times which was decreased from the 
previous year’s ratio 7.07 times. It shows that the 
Company still has excellent liquidity and short-term 
debt repayment ability.

In 2020, the Company had an average collection 
period of 62 days, increasing from the previous year 
with an average collection period of 55 days due to 
higher income from government and universities 
than the previous year. The debtor has a rather late 
payment. The average repayment period was 27 
days, close to the previous year. The 2020 cash 
cycle is 35 days compared to the previous year at 27 
days.
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debt to equity Ratio (times) As of 31 December 2020, the debt to equity ratio 
was 0.20 times, slightly higher than the previous year 
at 0.13 times. This ratio still shows the stability of 
the Company’s capital structure which is largely  
dependent on the company’s own funds.

 3.3 financial leverage Ratios
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 3.4 asset Management Ratio
 account receivables

As of 31 December 2020, the Company had accounts 
receivable of 50.64 million baht and net accounts  
receivables after deducting allowance for doubtful  
accounts of 50 million baht, an increase from the  
previous year by 24.60 million baht and 24.77 million 
baht, respectively, Due to the Covid-19 situation, the 
organization’s event and its customers shifted to the 
last quarter of the year. As a result, the Company has 
more customers at the end of the year. Most debtors 
are not overdue, representing 51% of the total debt. 
And the debt that is overdue 1-3 months is 23% of total 
debt. The Company has a total allowance for doubtful 
accounts amounting to 0.64 million baht. 

 

    

2020 2019 2018 2017 2016

0.14 0.140.130.13

0.20

Dept to Equity ratio (Times)

1%

25%

23%
51% not yet due

1-3 Months

3-6 Months

over 6 Months

aR aging as of 31 december 2020

Note: The Statement of comprehensive income, audited by the auditor, prepared according to new accounting  
 standards, “Interest income” will be reflected in the financial income section. Thus, resulting in total income and  
 financial ratios changed.

The Company has credit term policy as follows: 
1. To consider the client’s qualifications and cash flow under the Company’s credit policy by credit and  

management department.
2. Credit Team classified by customer type 
 -  General company 30  days
 -  Agency 60-90  days
 -  Distribution 90  days

The Company’s reserves doubtful debt policy.
1. By aging, the account receivables with ages 3-6 months reserved 25%, ages 6-9 months reserved 50%, ages 

9-12 months reserved 75% and over 1 year reserved 100%.
2. By fact, in case there is an indication that the Companycan’t collection any debt. The Company was  

reserved the doubtful debt immediately.
In addition, the Company must be comply with the financial reporting standards, and provision of the higher 

amount.
 

inventories 
As of 31 December 2020, the Company had an inventory of 0.10 million baht, consisting of raw material 0.07 million 

baht and net finished goods 0.03 million baht, which had cost 0.66 million baht and devalue 0.62 million baht (The 
previous year, cost 0.74 million baht and devalue 0.62 million baht). Most of them are old pocket books. The Company 
has no policy to produce pocket books for 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 and other goods that were not economically useful. The devaluation must be 
comply with the financial reporting standard.
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factors impact and influences on future operations and financial positions
The Company operates the business related to content management and creation of IT and business media,  

provision of complete marketing media service, organization of IT trade exhibition, business seminars and event  
organization for corporate customers both online and offline, which have the factors that may affect the future  
operations and financial positions, including: 

- Rapid change of information technology and digital technology influences that change in consumer behaviors  
in terms of content consumption, information understanding, and participation in trade exhibitions and seminars.  
Therefore, ARIP is required to continuously enhance potentials and skills of the Company’s personnel, and develop 
new forms of service to meet the change of consumer behaviors which leads to the possibility of becoming an  
organization of innovations which can create products, services or effective forms of management to improve long-term 
competitiveness.

- Development of new business model is necessary due to the continuous change of business which affects the 
traditional business operation. The successful business transformation will help the Company to continue its operation. 
However, the consumer needs have dramatically changed, causing the Company unable to maintain its traditional way of 
doing business. The Company, therefore, has to develop new business or expand its investment to meet the market needs, 
which impacts the business and operating results.

- Relationship with suppliers and customers. Because of the Company’s products and services is IT trade fair that 
involving a partner who is a main distributor. Therefore, if not cooperated by these partners may affect the product  
display area and operating income.

- Because of the main income of the Company partly from the exhibition. If at any time stop or postpone the event 
of government measures to suppress certain necessities, such as the COVID-19 epidemic. Causing the Company to stop 
postponing or reduce the size of the event. This will affect the performance of the Company.

- 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 and plastic to limit the 
consumption of natural resources and reduce pollutions. This incidence may cause the Company to cut down the use of 
materials in the Company’s production and switch to other types of materials, which are possible to affect higher  
operating costs.
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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 2020 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 2020 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 believes that the Company’s overall financial statements for fiscal year 2020 ending 

31 December 2020, which has been reviewed by the audit committee, management and the Company’s  

financial auditor to be correct, complete, appropriate, in compliance with generally accepted accounting 

practices and employs appropriate accounting policies on a consistent basis. The financial disclosure is 

deemed to be transparent, provides an appropriate level of disclosure and is in compliance with all the  

relevant legal, guidelines and policies.

 Mr. Manu Leopairote Mr. Min Intanate

 Chairman of the Board Executive Chairman

BOARd OF diReCtORS’ DuTIes
ON FINANCIAL DIsCLOsuRe 2020
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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. Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen*  Independent Director and Chairman of Audit Committee

2. Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant, Ph. D.  Independent Director and Audit Committee Member 

3. Ms. Sunee Mattanyukul**  Independent Director and Audit Committee Member

* According to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020, to appoint the new Independent director and sub-committees to  
 replace Mr. Prokob Visitkitjakarn, who the retiring director as follows:
   - Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen was appointed as Chairman of Audit Committee. 
   - Ms. Sunee Mattanyukul was appointed as Independent Director and Member of Audit Committee.

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, propose, appoint and terminated persons to be the Company’s auditor and audit fees.
• To oversee the Company’s compliance with related laws and regulation.
• Other duties assigned by the Board.

During 2020, 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 2020 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.

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

AUdit COMMittee’S RePORT
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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 2020, 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 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 2021, the Audit Committee has proposed to the Board to appoint Ms.Kirdsiri Kanjanaprakasit C.P.A., 
Registration No. 6014 and/or Ms.Orawan Techawatanasirikul C.P.A., Registration No. 4807 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 2020, 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.

  Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
Chairman of the Audit Committee
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nOMinAtiOn And ReMUneRAtiOn 
COMMITTee’s RePORT

The Nomination and Remuneration Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there (3)  
independent directors. The members of the Committee are as follows: 

1. Assoc. Prof. Rana  Pongruengphant, Ph. D.*  Independent Director and Chairman of NRC

2. Gp. Capt. Isaraya Sukcharoen  Independent Director and Member of NRC

3. Ms. Sunee Mattanyukul*  Independent Director and Member of NRC

 
In 2020 the Committee called three 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. In the past, according to the Board’s resolution on 31 March 2020 to consider and approve the  
postponement of the Shareholders’ 2020 Annual General Meeting due to the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak. 

In order that, to promote compliance with the principles of good corporate governance regarding shareholder 
rights. The Company provides an opportunity for shareholders to propose agenda for the Shareholder’s 2020 Annual  
General Meeting and the names of qualified persons to be elected as the Company’s directors in advance.  
According to the criteria set by the company And can be published on the Company’s website from 1-31 December 
2019 and 13 May-12 June 2020 which no minority shareholders propose agenda And names of persons to be  
considered for election as directors.

The committee, therefore, reviewed and considered, and recommended the director whose term would come 
to expiration in 2020 to be re-appointed as director for another term. The Shareholders’ 2020 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.

* According to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020, to appoint the new Independent director and sub-committees  
 to replace Mr. Prokob Visitkitjakarn, who the retiring director as follows:

   - Assoc. Prof.  Rana  Pongruengphant, Ph. D. was appointed as Chairman of NRC.
 - Ms.Sunee Mattanyukul was appointed as Independent Director and Member of NRC.
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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’ 2020 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.

As at December 31, 2020 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 2020 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. 

 Assoc.Prof. Rana  Pongruengphant, Ph. D.
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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CORpORAte GOVeRnAnCe 
COMMITTee’ RePORT

The Corporate Governance Committee of ARIP Public Company Limited is composed of there (3) independent 

directors. The members of the Committee are as follows: 

1. Gp.Capt.Isaraya Sukcharoen  Chairman of the Corporate Governance Committee 

2. Assoc.Prof.Rana  Pongruengphant, Ph. D.*  Member of the Corporate Governance Committee

3. Ms.Sunee Mattanyukul*  Member of the Corporate Governance Committee

* The Board appointed Ms.Sunee Mattanyukul as Independent Director and Member of CG to replace Mr.Prokob Visitkitjakarn  
 according to the Board’s resolution No. 6/2020 on 10 November 2020.

The Corporate Governance Committee has convened for one meeting during the year of 2020 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 2020 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’s and sub-Committees’ charter to align with 

the appropriate, and current circumstances.

5.  Regularly reporting the Committee’s findings to the Board.

             Gp.Capt. Isaraya Sukcharoen
 Chairman of the Corporate Governance Committee



161ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

independent AUditOR’S RePORT
To THE SHAREHoLDERS oF ARIP PuBLIC CoMPANy LIMITED
opinion

I have audited the accompanying financial statements of ARIP Public Company Limited (the Company), which  
comprise the statement of financial position as at 31 December 2020, 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 2020, 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 
• 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.
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Deferred tax
The Company has disclosed its accounting policy and details relating to deferred tax in Notes 5.13 and Notes 24 

to the financial statements. A deferred tax asset is recognised when it is highly probable that the Company’s taxable 
profit will be sufficient to allow utilisation of the deferred tax in the future. Determining whether there will be  
sufficient future taxable profit to utilise temporary differences or taxable losses requires significant management  
judgment with respect to preparation of business plans and projections of future taxable profit based on approved 
business plans. Therefore, there is a risk with respect to the amount of deferred tax assets.

I assessed the estimates of future taxable profit by checking the required information and key economic  
assumptions used in the projections against information from internal sources, with particular consideration given to 
information and assumptions that directly affect revenue growth and gross profit margin. Furthermore, I performed 
comparative past profit projections with actual taxable profits to assess the exercise of management judgment in  
estimating taxable profits. I also tested the calculation of future taxation profit based on the above information and 
assumptions.

other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in 

annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The 
annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of 
assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in 
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my  
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 
required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

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

Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to  
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or  
error.

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  
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fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,  
misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that  
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and  
related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast  
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty 
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, 
if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained 
up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to 
continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,  
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing 
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during 
my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical  
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of  
most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. 
I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter 
or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such 
communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Chayapol Suppasedtanon
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3972

EY Office Limited
Bangkok: 22 February 2021
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ARip pUBliC COMpAnY liMited
StateMent of finanCial poSition
aS at 31 deCeMBeR 2020

Note 2020 2019

(unit: Baht)

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

72,800,766

56,375,126

168,494

14,642,417

976,742

	-			

3,840,575

148,804,120

	11,500,000	

	46,200,305	

	11,906,568	

	13,485,193	

	218,200	

	2,607,188	

 85,917,454 
 234,721,574

82,461,070

75,801,638

104,916

4,000

1,722,816

9,983,256

2,138,305

 172,216,001 

	11,500,000	

	44,942,337	

	13,298,280	

	5,876,267	

	218,200	

	2,062,644	

 77,897,728 
 250,113,729

8

7, 9, 22

10

11

12

16

13

14, 18

15

16

24

Assets
Current assets
Cash	and	cash	equivalents	

Trade	and	other	receivables

Inventories	

Deferred	service	costs

Other	current	financial	assets/	Current	investments

Withholding	tax	deducted	at	source

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
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ARip pUBliC COMpAnY liMited
StateMent of finanCial poSition (Continued)
aS at 31 deCeMBeR 2020

Note 2020 2019

(unit: Baht)

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

18,070,198

375,221

2,603,928

 21,049,347

	714,867

6,149,804

 6,864,671
 27,914,018

 116,500,000

116,500,000

83,464,677

11,650,000

(4,807,121) 
206,807,556
 234,721,574

28,322,047

399,044

5,106,915

 33,828,006

	315,823	

7,639,464

 7,955,287 
 41,783,293 

 116,500,000 

116,500,000

83,464,677

11,650,000

(3,284,241)

 208,330,436 
 250,113,729

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade	and	other	payables

Current	portion	of	lease	liability/	

	 Liability	under	finance	lease	agreement

Other	current	liabilities

Total current liabilities
Non-current liabilities
Lease	liability/	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

7, 17

18

22

18

19

20
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ARip pUBliC COMpAnY liMited
StateMent of CoMpRehenSive inCoMe
foR the yeaR ended 31 deCeMBeR 2020 

Note 2020 2019

(unit: Baht)

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

164,427,329	

120,168	

164,547,497
 

118,473,206	

1,153,626	

43,132,427	

162,759,259 
1,788,238 
1,410,198	

(117,020)

3,081,416 
(1,753,417)

1,327,999

 

 

 

-

-

1,327,999
 

0.003

	224,735,043	

	37,579	

 224,772,622

	180,841,613	

	1,248,421	

	38,211,513	

 220,301,547 
 4,471,075 
	335,122	

	(189,073)

 4,617,124 
	(1,054,484)

 3,562,640 

	(2,039,760)

 (2,039,760)
 1,522,880 

	0.008	

21

24

19, 24

26

Profit or loss:
Revenues
Revenue	from	contracts	with	customers

Other	income

Total revenues
Expenses
Cost	of	sales,	services	and	license

Selling	and	distribution	expenses

Administrative	expenses

Total expenses
Profit from operating activities
Interest	income

Finance	cost

Profit before income tax expense
Income	tax	expense

Profit for the year

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
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ARip pUBliC COMpAnY liMited  
StateMent of ChangeS in ShaReholdeRS’ equity   
foR the yeaR ended 31 deCeMBeR 2020  

 Issued and fully
paid capital

 Share
premium 

Appropriated
statutory reserve Deficit Total

(unit: Baht)

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

 Retained earnings (deficit)

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 
 
Balance as at 1 January 2020
Profit	for	the	year

Other	comprehensive	income

			for	the	year	

Total	comprehensive	income	for	the	year	

Balance as at 31 December 2020 

205,479,557 
1,327,999	

-	

1,327,999	

206,807,556 

206,807,556	

3,562,640	

(2,039,760)

1,522,880	

208,330,436 

(6,135,120)

1,327,999	

-	

1,327,999	

(4,807,121)

(4,807,121)

3,562,640	

(2,039,760)

1,522,880	

(3,284,241)

11,650,000	

-	

-	

-	

11,650,000 

11,650,000

-	

-	

-	

 11,650,000

83,464,677

-

-

-

83,464,677

83,464,677

-

-

-	

83,464,677 

116,500,000

-

-

-

116,500,000

116,500,000

-

-

-

116,500,000
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ARip pUBliC COMpAnY liMited
CaSh flowS StateMent
foR the yeaR ended 31 deCeMBeR 2020

2020 2019

(unit: Baht)

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

 
3,081,416	

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)

 
4,617,124

 
 

 3,795,649
	-

(178,556)

	5,191

39,962,309

(17,408)

7

-

1,145,967

56,779

(335,122)

49,051,940

(19,275,307)

58,387

(25,323,892)

	680,020

	326,250

10,251,849

2,502,987

	(2,206,007)

16,066,227
-

(2,374,330)

 13,691,897

Cash flows from operating activities
Profit	before	income	tax

Adjustments	to	reconcile	profit	before	tax	to	

	 net	cash	provided	by	(paid	from)	operating	activities:

				 Depreciation	and	amortisation

				 Reversal	of	doubtful	accounts

				 Revesal	of	loss	from	impairment	of	financial	assets

				 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	current	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
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2020 2019

(unit: Baht)

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

	(63,478)

	(1,039,366)

	(9,942,137)

	-	

	1,532,296	

 (9,512,685)

	(352,820)

	(79,180)

 (432,000)
 (31,938,240)
	104,739,006	

 72,800,766 

 - 

	(50,074)

	(712,821)

	(3,223,257)

	24,086	

	362,473	

 (3,599,593)

	(375,221)

	(56,779)

 (432,000)
 9,660,304 
 72,800,766	
 82,461,070 

 

	2,549,700	

ARip pUBliC COMpAnY liMited
CaSh flowS StateMent (Continued)
foR the yeaR ended 31 deCeMBeR 2020

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
	 Payments	of	principal	portion	of	lease	liability

	 Interest	paid

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 8)

Supplemental cash flows information
Non-cash	item

	 Actuarial	loss
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ARip pUBliC COMpAnY liMited 
NoTES To FINANCIAL STATEMENTS
FoR THE yEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
1. General information

1.1 Corporate 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 of e-books, 
adveritisements and all content in digital media, the production and distribution of IT-related publications, and the 
placement of advertisements. The registered office of the Company is at 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, 
Bangkok.

1.2 The COVID-19 Pandemic
The COVID-2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and adversely impacting 

most businesses and industries. This situation may bring uncertainties and have an impact on the environment in which 
the Company operates. The Company’s management has continuously monitored ongoing developments and assessed 
the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent liabilities, and has used estimates 
and judgement in respect of various issues as the situation has evolved. 

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 2019) and new 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. 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: 

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
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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.

These standards do not have any significant impact on the Company’s financial statements.
 
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.

This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.

Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives in Response to the Impact 
of the COVID-19 Pandemic

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Guidance on Temporary Relief Measures for  
Accounting Alternatives in Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic. Its objectives are to alleviate some of 
the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification about accounting treatments 
during the period of uncertainty relating to this situation.

On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is effective for 
the financial statements prepared for reporting periods ending between 1 January 2020 and 31 December 2020. 

During the period from the first quarter to the third quarter of 2020, the Company elected to apply the temporary 
relief measures on accounting alternatives relating to measurement of expected credit losses using a simplified approach 
and reversal of deferred tax assets.

In the fourth quarter of 2020, the Company has assessed the financial impacts of the uncertainties of the COVID-19 
Pandemic on the valuation of assets. As a result, in preparing the financial statements for the year ended 31 December 
2020, the Company has decided to discontinue application of all temporary relief measures on accounting alternatives 
with no significant impact on the Company’s financial statements.

 
b) Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2021
The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards and  

interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2021. 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 management of the Company believes that the adoption of these standards will not have any significant impact 
on the financial statements.

4. Cumulative effects of changes in accounting policies due to the adoption of new financial reporting  
 standards

As described in Note 3 to the financial statements, during the current year, the Company has adopted the set of 
financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of initially applying 
these standards was recognised as an adjustment to retained earnings as at 1 January 2020. Therefore, the comparative 
information was not restated.
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The impacts of changes in accounting policies on the statements of financial position at the beginning of 2020 due 
to the adoption of these standards are presented as follows: 

 (unit: thousand Baht)

4.1 Financial instruments
As at 1 January 2020, classification and measurement of financial assets required by TFRS 9, in comparison with 

classification and the former carrying amount, are as follows:

Statement of financial position 31 December 2019 1 January 2020TFRS 16Financial reporting 
standards related to 

financial instruments

 (unit: thousand Baht)
Classification and measurement in accordance with TFRS 9

4.2 Leases
On adoption of TFRS 16, the Company recognised lease liabilities in relation to leases that previously classified as 

operating leases measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s 
incremental borrowing rate as of 1 January 2020. For leases that previously classified as finance leases, the Company 
recognised the carrying amount of the lease assets and lease liabilities before transition as right-of-use assets and lease 
liabilities, respectively at the date of initial application.

TotalAmortised
cost

The former
carrying amount

Fair value through
profit or loss

Fair value
through other

comprehensive 
income

Financial assets as at 1 January 2020 
Cash	and	cash	equivalents

Trade	and	other	receivables

Other	current	financial	assets

Restricted	bank	deposits

Deposit

Total financial assets
Financial liabilities as at 1 January 2020
trade and other payables
Total financial liabilities

72,801

56,375

1,999

11,500

218

142,893

18,070
18,070

72,801

56,375

1,999

11,500

218

142,893

18,070

18,070

72,801

56,375

1,999

11,500

218

142,893
 

18,070
18,070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

The effect of

(977)

1,999

(1,022)

-

977

-

3,841

4,818

Assets
Current assets
Current	investments

Other	current	financial	assets

Other	current	assets

Total
Liabilities
Current liabilities
Current portion of lease liability
Current portion of liability under 
 finance lease agreement
Non-current liabilities
lease liability - net of current portion
liability under finance lease 
 agreement - net of current portion
Total

-

-

-

-

-

1,999

2,819

4,818

-

-

-

-

-

-

375

-

715

1,090

375

(375)

715

(715)

-

375

-

 

715

-

1,090
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	 (Unit:	Thousand	Baht)

5. Significant accounting policies
5.1 Revenue recognition
 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 Company’s project managers. 
 The recognised revenue which is not yet due per the contracts has been recorded as “Accrued income”. The 

amounts recognised as accrued income are reclassified to 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.
 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. 
 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 calculated using the effective interest method and recognised on an accrual basis. The  

effective interest rate is applied to the gross carrying amount of a financial asset, unless the financial assets  
subsequently become credit-impaired when it is applied to the net carrying amount of the financial asset (net of the 
expected credit loss allowance).   

5.2 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 con-
sistent 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. 

5.3 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.

9,619

(138)

(9,481)

-
1,090

1,090

375

715

1,090

Operating	lease	commitments	as	at	31	December	2019

Less:	Short-term	leases

Less:	Contracts	reassessed	as	service	agreements

Increase in lease liabilities due to the adoption of TFRS 16
Liabilities	under	finance	lease	agreements	as	at	31	December	2019

Lease liabilities as at 1 January 2020

Comprise	of:

	 Current	lease	liability

	 Non-current	lease	liability
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5.4 Inventories 
Inventories are valued at the lower of average cost and net realisable value.
5.5 Property, building and equipment/depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance 

for loss on impairment of assets (if any).
Depreciation of building and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the 

following estimated useful lives: 
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.

5.6 Leases
Accounting policies adopted since 1 January 2020
At inception of contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, 

a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for 
consideration.

The Company as a lessee
The Company applied a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases 

and leases of low-value assets. At the commencement date of the lease (i.e. the date the underlying asset is available 
for use), the Company recognises right-of-use assets representing the right to use underlying assets and lease liabilities 
based on lease payments.

Right-of-use assets
Right-of-use assets are measured at cost, less accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and 

adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease  
liabilities initially recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement 
date of the lease less any lease incentives received.

Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over the 
shorter of their estimated useful lives and the lease term as follow:

Motor vehicles 5 years

If ownership of the leased asset is transferred to the Company at the end of the lease term or the cost reflects 
the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

Right of use are presented as property, buildings and equipment in the financial position. 
Lease liabilities
Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term. The 

lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on 
an index or a rate, and amounts expected to be payable under residual value guarantees. Moreover, the lease  
payments include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and 
payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising an option to  
terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expense in the period 
in which the event or condition that triggers the payment occurs.



175ANNUAL REPORT 2020
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

The Company discounted the present value of the lease payments by the interest rate implicit in the lease or the 
Company’s incremental borrowing rate. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to 
reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease 
liabilities is remeasured if there is a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the  
assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets
A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or a lease of low-value 

assets is recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.
Accounting policies adopted before 1 January 2020
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.

5.7 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

5.8 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.

5.9 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency. 
Transactions in foreign currency are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 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.
5.10 Impairment of non-financial assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of property, building and 

equipment, right-of-use asset 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 
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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. 
5.11 Employee benefits

Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits 
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed 

by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions 
are recognised as expenses when incurred.

Defined benefit plans 
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon  

retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan. 
The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent  

actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 
Actuarial gains and losses arising from 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.
5.12 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable 

that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable 
estimate can be made of the amount of the obligation. 

5.13 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, 

based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and 

their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rate enacted at the end of the reporting 
period. 

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises  
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is 
probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax 
losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the 
extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred 
tax asset to be utilised.

The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are  
recorded directly to shareholders’ equity. 

5.14 Financial instruments
Accounting policies adopted since 1 January 2020
The Company initially measures financial assets at its fair value plus, in the case of financial assets that are 

not measured at fair value through profit or loss, transaction costs. However, trade receivables, that do not contain a  
significant financing component are measured at the transaction price as disclosed in the accounting policy relating to 
revenue recognition. 
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Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised cost, fair 

value through other comprehensive income (FVOCI), or fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of 
financial assets at initial recognition is driven by the Company’s business model for managing the financial assets and 
the contractual cash flows characteristics of the financial assets. 

Financial assets at amortised cost 
The Company measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order to collect  

contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that 
are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method 
and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised,  
modified or impaired.

Classification and measurement of financial liabilities
At initial recognition the Company’s financial liabilities are recognised at fair value net of transaction costs and 

classified as liabilities to be subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are  
recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process.  
In determining amortised cost, the Company takes into account any fees or costs that are an integral part of the EIR. 
The EIR amortisation is included in finance costs in profit or loss. 

Derecognition of financial instruments
A financial asset is primarily derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired 

or have been transferred and either the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, 
or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has  
transferred control of the asset.

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. 
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the 
terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition 
of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is  
recognised in profit or loss.

Impairment of financial assets
The Company recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at 

FVTPL. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and 
all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective  
interest rate. 

For trade receivables, the Company applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the  
Company does not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each 
reporting date. It is based on its historical credit loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the 
debtors and the economic environment.

A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.
Offsetting of financial instruments 
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial 

position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to 
settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Accounting policies adopted before 1 January 2020
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 experience and analysis of debt aging.
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5.15 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.

6. 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 expected credit losses of trade receivables
In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables, the management needs to make 

judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding  
debts and the forecast economic condition for groupings of various customer segments with similar credit risks.  
The Company’s historical credit loss experience and forecast economic conditions may also not be representative of 
whether a customer will actually default in the future. 

Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require  

management to make estimates of cash flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose 
a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that 

it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and losses can be utilised. 
Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

Post-employment benefits under defined benefit plans 
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is 

made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff  
turnover rate. 
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7. Related party transactions
The relationships between the Company and related parties are summarised below.

 Name Relationship
Advanced Research Group Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Business Online Public Company Limited Common shareholders/Common directors 
SVOA Public Company Limited Common shareholders/Common directors
Core and Peak Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Anet Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
ARIT Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
D & B (Thailand) Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Lease It Public Company Limited Common shareholders/Common directors
Dataone Asia (Thailand) Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
BOL Digital Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
Bioborne Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
AR Elastomer Co. Ltd. Common shareholders/Common directors
Ares International (Thailand) Co., Ltd. Common shareholders/Common directors
National Credit Bureau Co., Ltd. Common directors 
SPVI Public Company Limited Common directors 
IT City Public Company Limited Common directors 
Thai Beverage Public Company Limited Common directors 
Bangkok Union Insurance Public Company Limited Common directors 
Siam Steel International Public Company Limited Common directors
UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. Common directors
Kang Yong Electric Public Company Limited Common directors
Jubilee Enterprise Public Company Limited Common directors
Asys Computer Co., Ltd. Common directors
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited Common directors
Digitech One Co., Ltd. Common directors
Kepple Communication Pte. Ltd. Parent company of a major shareholder

During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions, which 
are summarised below, were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company and 
those related parties.

Pricing policy

Cost	plus	margin

Market	price

Market	price

Cost	plus	margin

Market	price

Agreed	upon	basis

Market	price

Agreed	upon	basis

Agreed	upon	basis

Cost	plus	margin

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

 (unit: thousand Baht)
2020

1,294

3,623

13,128

4,847

864

1,385

660

1,810

1,684

6,743

2019

2,554

3,950

13,912

9,783

1,573

1,706

685

1,800

1,404

4,151
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Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Related	companies	(related	by	common	shareholders	and	directors)

Trade and other payables - related parties (Note 17)
Related	companies	(related	by	common	shareholders	and	directors)

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

As at 31 December 2020 and 2019, the balances of the accounts between the Company and those related parties 
are as follows:

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2020 and 2019, the Company had employee benefit expenses payable to 

their directors and management as below.

8. Cash and cash equivalents

2020

7,032

4,955

2019

10,012

 

714

20192020

20192020

Short-term	employee	benefits

Post-employment	benefits

Total

14,381

234

14,615

13,653

233

13,886

Cash

Bank	deposits

Total

130
72,671
72,801

130
82,331
82,461

 (unit: thousand Baht)

 2020

	 5,194

	 868

 6,062

	 20,436

	 11,005

	 12,534

	 -

	 605

	 44,580

 

	 (640)

 43,940
 50,002

 2019

 

	 6,770

	 532

 7,302

	 14,087

	 3,838

	 -

	 214

	 605

 18,744

 

	 (819)

 17,925
 25,227

Trade receivables - related parties (Note 7 and 22)
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 22)
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	expected	credit	losses

	 (2019:	Allowance	for	doubtful	accounts)

Total trade receivables - unrelated parties, net
Total trade receivables - net

As at 31 December 2020, bank deposits carried interests between 0.05% and 0.50% per annum (2019: between 
0.37% and 1.40% per annum). 

 
9. Trade and other receivables 
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Set out below is the movement in the allowance for expected credit losses of trade and other receivables:

10. Inventories

 819

	 35

	 (214)

 640

As	at	1	January	2020

Increase	during	the	year

Amount	recovered

As at 31 December 2020

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 0.012 million (2019: Baht 0.025 million), 
to reflect the net realisable value. In addition, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 
0.007 million (2019: Baht 0.008 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses during the year.

11. Deferred service costs 

Inventories - net
 2020 2019

Reduce cost to net  
realisable valueCost

 2020 2019  2020 2019

Finished	goods

Raw	materials

Total

 657

	 71

 728

	 (623)

	 -

 (623)

	 34

	 71

 105

	 737

	 49

 786

(618)

-

(618)

	 119

	 49

 168

 (unit: thousand Baht)

 2020

	 970

	 22,896

	 1,920

	 -

	 14

 25,800
 75,802

 2019

 2,710

	 21,095

	 7,291

	 10

	 42

 31,148
 56,375

Other receivables
Accrued	income	-	related	parties	(Note	7	and	22)

Accrued	income	-	unrelated	parties	(Note	22)

Retention	receivables	(Note	22)

Advance	payments

Others

Total other receivables
Trade and other receivables - net

 (unit: thousand Baht)

Net	book	value	at	beginning	of	year

Additions

Amortisation

Net book value at end of year

2020
14,642

25,324

(39,962)

4

2019
4,118

35,073

(24,549)

14,642

12. other current financial assets / Current investment
 (unit: thousand Baht)

Debt instruments at amortised cost
	 Fixed	deposits

	 Other	deposits

Total other current financial assets - net

2019

977

-

977

2020

1,027

696

1,723
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Depreciation for the year     
2019	(All	included	in	administrative	expenses)

2020	(All	included	in	administrative	expenses)

2,429

1,366

Accumulated depreciation: 
1	January	2019

Depreciation	for	the	year

31	December	2019

Effects	of	the	adoption	of

	 TFRS16

1	January	2020

Depreciation	for	the	year

Depreciation	on	disposals

31	December	2020

Net book value:
31	December	2019

1	January	2020

31	December	2020

7,874

333

8,207

-

8,207

250

(415)

8,042

433

433

674

57,345

2,429

59,774

(1,305)

58,469

1,366

(2,353)

57,482

46,200

44,515

43,855

13,557

213

13,770

-

13,770

213

-

13,983

1,432

1,432

1,219

6,375

600

6,975

(1,305)

5,670

-

-

5,670

1,685

-

-

20,121

783

20,904

-

20,904

821

(1,938)

19,787

1,494

1,494

888

9,418

500

9,918

-

9,918

82

-

10,000

82

82

-

-

	 -

	 -

 

-

	 -

	 -

	 -

	 -

 

41,074

	 41,074

	 41,074

 (unit: thousand Baht)

Net book value:
	 Property,	plant	and	equipment

	 Right-of-use	assets	(Note	18)

Total  

Movements of property, plant and equipment for the years ended 31 December 2020 and 2019 are summarised below.

2020 2019

44,515

1,685

46,200

43,855

1,087

44,942

 (unit: thousand Baht)

Building
improvements

Building TotalLand Computer
equipment

Motor
vehicles

Furniture
fixtures

and office
equipment

8,531

109

8,640

-

8,640

497

(421)

8,716

21,468

930

22,398

 

-

22,398

216

(1,939)

20,675

10,000

-

10,000

-

10,000

-

-

10,000

104,935

1,039

105,974

(2,990)

102,984

713

(2,360)

101,337

15,202

-

15,202

 

-

15,202

-

-

15,202

41,074

-

41,074

-

41,074

-

-

41,074

8,660

-

8,660

(2,990)

5,670

-

-

5,670

Cost: 
1	January	2019

Additions

31	December	2019

	 Effects	of	the	adoption	of	

	 TFRS16

1	January	2020

Additions

Disposal

31	December	2020

As at 31 December 2020, the Company had invested in fixed deposit with a maturity of more than 3 months  
totalling Baht 1.0 million. (2019: Baht 1.0 million) The fixed deposit carried interest at rates of 0.20% - 0.30% per annum 
(2019: 0.90% - 1.00% per annum).

13. Restricted bank deposits
As at 31 December 2020 and 2019, 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 5.0 million pledged with banks to 

secure the issuance of bank guarantees granted by the banks to the Company.

14. Property, building and equipment 
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Amortisation for the year   
2019	(Baht	0.8	million	included	in	service	cost,	and	the	balance	in	administrative	expenses)

2020	(Baht	1.0	million	included	in	service	cost,	and	the	balance	in	administrative	expenses)

844

1,832

Accumulated amortisation: 
1	January	2019

Amortisation	for	the	year

31	December	2019

Amortisation	for	the	year

Disposals

31	December	2020

Net book value:
31	December	2019

31	December	2020

20,655

56

20,711

846

(45)

21,512

119

6,868

-

-

-

-

-

-

10,488

5,125

21,121

844

21,965

1,832

(45)

23,752

11,907

13,298

466

788

1,254

986

-

2,240

1,300

1,305

As at 31 December 2019, the Company had vehicle with net book value of Baht 1.7 million which was acquired 
under finance lease agreement.

As at 31 December 2020, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The original cost 
of those assets amounted to approximately Baht 51.9 million (2019: Baht 45.5 million).

15. Intangible assets  (unit: thousand Baht)

E-course TotalComputer softwares E-course and software
under development

Cost: 
1	January	2019

Additions

Transfer	in	(out)

31	December	2019

Additions

Disposals

Transfer	in	(out)

31	December	2020

2,255

-

299

2,554

-

-

991

3,545

23,929

9,943

-

33,872

3,223

(45)

-

37,050

950

9,837

(299)

10,488

3,208

-

(8,571)

5,125

20,724

106

-

20,830

15

(45)

7,580

28,380

As at 31 December 2020, certain computer software has been fully amortised but is still in use. The original cost of 
those assets amounted to approximately Baht 21.3 million (2019: Baht 20.6 million).

16. Withholding tax deducted at source  (unit: thousand Baht)

Year	2016

Year	2017

Year	2018

Year	2019

Year	2020

Total 

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 January 2020, the Company received a refund of withholding tax deducted at source of the year 2016 2017 and 
2018 of Baht 10.0 million.

 2020  2019
2,966

	 3,868

	 3,190

	 3,456

	 2,380

 15,860

2,970

	 3,868

	 3,191

	 3,456

	 -

 13,485
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 (unit: thousand Baht)
17. Trade and other payables

Trade	payables	-	related	parties	(Note	7)

Trade	payables	-	unrelated	parties

Accrued	expenses	-	related	parties	(Note	7)

Accrued	expenses	-	unrelated	parties

Total trade and other payables

2019
705

10,198
9

7,158
18,070

2020
1,917

13,469

3,038

9,898

28,322

 (unit: thousand Baht)

Lease	liability/	Liability	under	finance	lease	agreement

Less:	Deferred	interest	expenses

Total
Less:	Portion	due	within	one	year

Lease liability/ Liability under finance lease agreement net of current portion

2020
	 756

	 (41)

 715
	 (399)

 316

2019
	 1,188

	 (98)

 1,090
	 (375)

 715

18. Leases
The Company as a lessee
The Company has lease contracts for motor vehicle used in its operations. The term of the agreement is  

generally 5 years.
a) Right-of-use assets
Movement of right-of-use assets for the year ended 31 December 2020 are summarised below:

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

Depreciation	expense	of	right-of-use	assets

Interest	expense	on	lease	liabilities

Expense	relating	to	short-term	leases

For the year ended 31 December 2020
	 598

	 57

	 138

b) Lease liability/ Liability under finance lease agreement

A maturity analysis of lease payments is disclosed in Note 30 under the liquidity risk.
c) Expenses relating to leases that are recognised in profit or loss

d) Others
The Company had total cash outflows for leases for the year ended 31 December 2020 of Baht 0.6 million,  

including the cash outflow related to short-term lease.

19. Provision for long-term employee benefits
Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2020 and 2019, which is compensations on employees’ 

retirement, was as follows:

1 January 2020
Depreciation	for	the	year

31 December 2020

Motor vehicle
	 1,685

	 (598)

 1,087
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 (unit: thousand Baht)

2020
 6,150

	 921

	 224

	 -

	 (42)

	 410

	 2,182

	 (2,206)

 7,639

2019
 6,913

	 783

	 225

	 1,484

	 -

	 -

	 -

	 (3,255)

 6,150

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

The Company expects no payment to be made for long-term employee benefits during the next year (2019: Nil).
As at 31 December 2020, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 12 years 

(2019: 10 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:

1.5

3.5	-	5.5

0	-	25.0

2.7

4.0	-	7.5

0	-	27.0

Discount	rate

Future	salary	increase	rates	(depending	on	age)

Staff	turnover	rates

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee 
benefit obligation as at 31 December 2020 and 2019 are summarised below:

2020
(%per annum)

2019
(%per annum)

Discount	rate

Salary	increase	rate

Turnover	rate

discount rate
Salary increase rate
turnover rate

Effect to obligation
(Thousand Baht)

Effect to obligation
(Thousand Baht)

Decrease
(%)

Decrease
(%)

Effect to obligation
(Thousand Baht)

Effect to obligation
(Thousand Baht)

Increase
(%)

Increase
(%)

	 (708)

	 701

	 (409)

 (715)
 784
 (370)

	 1

	 1

	 10

 1
 1
 10

	 1

	 1

	 10

 1
 1
 10

	 806

	 (634)

	 452

 805
 (712)
 409

20. 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.

31 december 2020

31 december 2019



186 รายงานประจำาปี 2563
บริษัท เออาร์ไอพี จำากัด (มหาชน)

 (unit: thousand Baht)

2020

	 2,141

	 68,775

	 153,819

 224,735

	 109,706

	 115,029

 224,735

2019

	 3,166

	 79,148

	 82,113

 164,427

	 135,981

	 28,446

 164,427

Type of goods or service:
	 Income	from	sale

	 Income	from	management	of	events	and	seminar

	 Income	from	service

Total revenue from contracts with customers
Timing of revenue recognition:
	 Revenue	recognised	at	a	point	in	time

	 Revenue	recognised	over	time

Total revenue from contracts with customers

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

 (unit: Million Baht)

 (unit: thousand Baht)

2020

182

31 December 2020
	 75,788

	 721

2020
	 44

	 155

	 4

	 3

2019

230

31 December 2019
	 56,323

	 206

2019
	 52

	 87

	 3

	 3

Revenue	recognised	that	was	included	in	the	beginning

	 of	the	year	of	contract	liabilities

Contracts	asset	(Note	9)

Contract	liabilities

Employee	expenses

Cost	of	sales,	advertising	media	and	services

Depreciation	and	amortisation

Consultant	and	management	fees

 
21. Revenue from contracts with customers 

21.1 Disaggregated revenue information 

22. Contract balances

23. Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:

24. Income tax 
 Income tax for the years ended 31 December 2020 and 2019 were made up as follows:

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

2020

	 -

	 1,054

 1,054

2019

	 -

	 1,753

 1,753

21.2  Revenue recognised in relation to contract balances 

21.3 Revenue to be recognised for the remaining performance obligations 
 As at 31 December 2020, revenue aggregating to Baht 17.3 million is expected to be recognised in the future  

relating to performance obligations that are unsatisfied of contracts with customer (2019: Baht 29.1 million).
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 (unit: thousand Baht)

Accounting	profit	before	tax

Applicable	tax	rate

Accounting	profit	before	tax	multiplied	by	applicable	tax	rate

Adjustment	in	respect	of	income	tax	of	previous	year

Reversal	deferred	tax	assets	as	previously	recorded

Effects	of:

	 Non-deductible	expenses

	 Additional	expense	deductions	allowed

Total

Tax expense reported in the statement of comprehensive income 

2020
	 4,617

	 20%

	 923

	 -

	 100

	 198

	 (167)

	 31

 1,054

2019
	 3,081

	 20%

	 616

	 -

	 1,001

	 329

	 (193)

	 136

 1,753

The reconciliations between accounting profit and income tax expense were shown below:

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 
December 2020 and 2019 were as follows:

 (unit: thousand Baht)

2020

510

2019

-
Deferred	income	tax	relating	to:	 	

Actuarial	loss 

25. 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 2020, the Company has operating revenue derived from promoted operation of Baht 0.02 million 
(2019: Baht 0.10 million).

26. 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:

 (unit: thousand Baht)
The components of deferred tax assets are as follows:

Deferred tax assets
	 Allowance	for	doubtful	accounts

	 Allowance	for	diminution	in	value	of	inventories

	 Provision	for	long-term	employee	benefits

	 Tax	losses

Total

2020

	 128

	 125

	 1,528

	 282

 2,063

2019

	 164

	 123

	 1,230

	 1,090

 2,607

2020
	 3,563

	 466,000

	 0.008

2019
	 1,328

	 466,000

	 0.003

Profit	for	the	year	(Thousand	Baht)

Weight	average	number	of	ordinary	shares	(Thousand	shares)

Basic	earnings	per	share	(Baht/share)
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27. 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 2020 and 2019, respectively. 

Total
segments

 
224,735

-

224,735

4,433

Total
segments

 
164,427

-

164,427

1,668

Digital 
service

 
132,376

-

132,376

1,891

Digital 
service

 
51,568

-

51,568

725

Media and
contents

30,381

-

30,381

2,338

Media and
contents

39,081

-

39,081

1,549

Total

224,735

-

224,735

4,433
(189)

373

4,617
(1,054)

3,563

Total

164,427

-

164,427

1,668
(117)

1,530

3,081
(1,753)

1,328

Management                  
of events

61,978

-

61,978

204

Management                  
of events

73,778

-

73,778

(606)

Elimination of
inter-segment revenues

-

-

-

-

Elimination of
inter-segment revenues

-

-

-

-

Revenue
Revenue	from	external	customers

Inter-segment	revenue

Total revenue
Operating result
Segment profit
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

 (unit: thousand Baht)

 (unit: thousand Baht)

For the year ended 31 December 2020

For the year ended 31 December 2019
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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 2020, the Company has revenue from 2 major customers in amount of Baht 73 million and Baht 24 
million, arising from digital service segment and media and contents segment (2019: 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).

 
28. 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 2020, the Company contributed Baht 1.1 million (2019: Baht 1.2 million) to the fund.

29. Commitments and contingent liabilities
29.1 Capital commitments
As at 31 December 2020, the Company had capital commitments of Baht 6.0 million (2019: Baht 0.8 million),  

relating to development of operating system software. 
29.2 Product and development online media commitments
As at 31 December 2020, the Company had product and development online media commitments of Baht 12.2 

million. 
29.3 Lease and service commitments
The Company has entered into lease agreements in respect of the lease of motor vehicles and service agreements. 

The terms of agreements are generally 1 and 5 years. These agreements are non-cancellable. 
As at 31 December 2020 and 2019, minimum lease payments, required under these non-cancellable lease and 

service agreements contracts were as follows:

 (unit: Million Baht)

2020

7.5

0.4

2019

9.3

0.3

Payable:

	 In	up	to	1	year

	 In	over	1	and	up	to	5	years

29.4 Bank guarantees
As at 31 December 2020, there were outstanding bank guarantee of approximately Baht 4.6 million issued by bank 

on behalf of the Company to guarantee for performance obligation (2019: Nil)  
 

30. Financial instruments
30.1 Financial risk management objectives and policies
The Company’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, trade and other receivables, 

other current financial assets, restricted bank deposits, trade and other payables and lease liability. 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, deposits with banks and 

financial institutions and other current financial assets. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying 
amounts as stated in the statement of financial position.

Trade 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 regularly monitors the outstanding trade  
receivables and has a policy to expand its customer group to diversify the Company’s customer base in various  
industries which reducing the risk of debtor concentration.
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An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit losses. The provision  
rates are based on days past due for groupings of various customer segments with similar credit risks. The Company 
classifies customer segments by customer type. The calculation reflects the probability-weighted outcome, the time 
value of money and reasonable and supportable information that is available at the reporting date about past 
events, current conditions and forecasts of future economic conditions. Generally, trade receivables are written-off 
when performing legal collection or the prosecute is finalised.

Financial instruments and cash deposits
The Company’s management manages the credit risk from balances with banks and financial institutions by  

making investments within credit limits which are approved and reviewed by the Company’s Board of Directors  
on an annual basis, and may be updated throughout the year subject to approval of the Company’s Executive  
Committee.

Market risk 
There are two types of market risk comprising interest rate risk and currency risk.
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.
Interest rate risk
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.
Liquidity risk
The Company’s cash and cash equivalent exceeded its current liabilities which the liquidity risk is low. In addition, 

the Company is able to access to sufficient sources of funding from its bank overdraft facility and bank guarantee  
facility.

The table below summarises the maturity profile of the Company’s non-derivative financial liabilities and  
derivative financial instruments as at 31 December 2020 based on contractual undiscounted cash flows:

30.2 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.

31. 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 2020, the Company’s 
debt-to-equity ratio was 0.20:1 (2019: 0.13:1).

32. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22 February 2021.

> 5 years1 to 
5 years TotalLess 

than 1 year
Non-derivatives
Trade	and	other	payables

Lease	liability

Total non-derivatives

 (unit: Million Baht)

	 28.3

	 0.4

	 28.7

	 -

	 0.3

	 0.3

-

-

-

-

-

-

	 28.3

	 0.7

	 29.0

On
demand
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